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ATENÇÃO AOS SINAIS DE
ANSIEDADE OCUPACIONAL
Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde – OMS
sobre transtornos mentais, divulgado em 2017, o Brasil é o país mais
ansioso do mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros convivendo
com ansiedade, valor equivalente a 9,3% da população, em sua
maioria, mulheres. Em todo o mundo, os ansiosos ultrapassam a
marca de 264 milhões, um aumento de 15% nos últimos 10 anos; boa
parte se deve ao crescimento e envelhecimento da população global,
mas também às transformações no estilo de trabalho e de vida ao
redor do planeta.
A princípio, é importante saber que nem toda ansiedade é uma
patologia. Sentir-se apreensivo, em “modo expectativa”, que define o
estado ansioso antes de algo esperado é normal e saudável. Os
problemas começam quando a resposta ansiosa é desnecessária ou
desproporcional, em duração ou intensidade, ao contexto ou ao evento
que está adiante. Ansiedade se transforma em doença quando a
pessoa vive em estado de alerta permanente, como se algo ruim,
importante ou perigoso estivesse prestes a acontecer o tempo todo.
No trabalho e na vida, o ansioso tem a sensação de estar sempre
devendo alguma coisa, correndo para chegar a algum lugar, para
cumprir um prazo ou bater uma meta. Os prejuízos não são apenas
para o equilíbrio emocional e para o bem-estar. Confira algumas
consequências da ansiedade:
FÍSICOS:
* Batimentos cardíacos acelerados ou descompassados;
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Transpiração excessiva;
Alterações na respiração (falta de ar, aperto no peito e nó na
garganta);
* Alergias na pele;
* Problemas gastrointestinais (dor e queimação no estômago,
digestão ruim, constipação ou diarreia);
* Insônia ou sono superficial;
* Mudanças no apetite e no peso;
* Problemas sexuais;
* Tensão muscular (que pode levar a dores na cabeça, no corpo
e bruxismo);
* Tiques ou movimentos involuntários.
COGNITIVOS:
- Cansaço mental;
- Falhas de memória;
- Dificuldade de concentração;
- Pensamentos ruminativos ou catastróficos;
- Falta de criatividade;
- Dificuldade de tomar decisões.
EMOCIONAIS:
- Estresse permanente;
- Irritabilidade e impaciência;
- Medo sem explicação racional;
- Insegurança;
- Sofrimento antecipado;
- Angústia e vontade de chorar.
A ansiedade ocupacional tem recebido muita atenção de
pesquisadores e também de instituições governamentais. As
empresas podem tentar combater a ansiedade por meio de metas
realistas, melhoria do ambiente de trabalho e da comunicação,
aumento do envolvimento dos funcionários nas decisões, implantação
de programas de bem-estar, diminuição de ruídos no local de trabalho,
reconhecimento e recompensa aos colaboradores e redução de
conflitos pessoais. Lembre-se, a saúde emocional dos trabalhadores
deve ser fator primordial nas organizações.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho

PREFEITURA INFORMA QUE:
dado o momento da vacinação contra
COVID-19 e o público alvo atual, o “ponto
de vacinação drive thru” estará
funcionando até o dia 04/12. “Caso novos
públicos sejam incluídos, o drive thru
poderá ser reativado se necessário.
“Permanecerão inalterados os demais 5
pontos de vacinação contra COVID-19 de
Varginha.

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
O DE 2021
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 02 DE DEZEMBR
DEZEMBRO

03

ANO XXI - nº 1379

Prefeitura anuncia que não haverá Réveillon e
nem Banho da Doroteia
A Prefeitura comunica, que em virtude da pandemia da
Covid-19, não haverá duas tradicionais comemorações na
cidade, a festa de Réveillon na Mina e o Banho da Doroteia,
no pré-Carnaval.
O prefeito Vérdi Melo entende que apesar do avanço da
vacinação - Varginha já chega às 215 mil doses aplicadas -

ainda tem pessoas que não tomaram nem a primeira dose
da vacina. “Neste momento precisamos agir com cautela”,
diz Vérdi.
Para celebrar a virada do ano, a Prefeitura realizará a
queima de fogos silenciosos em diferentes pontos da
cidade.

Grupo Boticário anuncia expansão e
investimentos em Varginha
O prefeito Vérdi Melo,
acompanhado pelo secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Juliano Cornélio, no último dia 23,
participou de visita técnica ao
centro de distribuição do Grupo
Boticário, no Porto Seco em
Varginha.
Durante a visita, foi
apresentada a trajetória e todo
processo logístico da empresa,
além do anúncio de investimentos
e expansão do Centro de

Distribuição na cidade, que já é o
terceiro maior do Grupo Boticário,
e crescerá com a geração de
novos postos de trabalho.
Varginha já é considerada
um polo logístico do Sul de Minas,
suportando todo crescimento que
o Grupo Boticário projeta para os
próximos anos.
Para o diretor do Porto
Seco, Breno Paiva, a presença do
Grupo Boticário beneficia o
condomínio e todo o município,

tanto na geração de empregos,
quanto na arrecadação de
impostos e investimentos. Breno
complementa que a visita dos
representantes da Prefeitura, da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e dos vereadores é
muito importante para que possam
visualizar no local o que está
acontecendo e os benefícios que
gerados no município e desta
forma oferecer condições
tributárias competitivas para que a

empresa permaneça em Varginha
e continue também investindo no
município.
Com 43 anos de existência
da marca O Boticário, o Grupo se
tornou uma multinacional de
origem brasileira com presença
em 15 países e possui diversas
marcas já consagradas no
mercado, como Eudora, Vult,
Beleza na Web, Quem Disse,
Berenice? entre outras.
Atualmente, o grupo possui
seis centros de distribuição,
incluindo o de Varginha que
emprega
cerca
de
200
colaboradores.
De acordo com o
secretário
municipal
de
Desenvolvimento Econômico,
Juliano Cornélio, “é motivo de
muita alegria receber em Varginha,
o Grupo Boticário, o que consolida
o município como um dos mais
importantes polos logísticos e
industriais do país”.
O prefeito Vérdi Melo
parabeniza o Grupo Boticário pela
escolha em investir no município
e destaca que Varginha tem se
tornado uma cidade de referência
para investimentos. “Com certeza
serão
obtidos
excelentes
resultados”, diz Vérdi.
A visita técnica também
contou com a presença da
Câmara Municipal, por meio do
Projeto Câmara na empresa.
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Prefeitura investe maciçamente na
eficientização energética
Entre as atuais ações, estão sendo trocadas a iluminação de Praças e
de todas as escolas municipais pela tecnologia LED
A Prefeitura prossegue com o
projeto de inteligência no uso da
energia elétrica. Após concluir a
substituição de 18 mil pontos de
iluminação pública em 600Km de
ruas e avenidas e mais de 150
obras de extensão de postes por
toda a cidade, agora executa a
troca das lâmpadas de vapor de
sódio por luminárias de LED nas
Praças.
Toda a gestão do projeto está
é coordenada pela Secretaria
Municipal de Planejamento SEPLA. O trabalho que começou
em novembro estará concluído
ainda neste ano.
Segundo o coordenador do
projeto, Pedro Gazzola, houve um
pequeno atraso, devido à falta de
alguns materiais no mercado.
“Serão utilizadas luminárias
ornamentais
de
led
em

substituição aos dois níveis de
iluminação existentes em praças,
conforme critério para cada
situação
e
arquitetura,
proporcionando economia de

energia, mantendo os padrões de
iluminância adequados ao conforto
das pessoas e tornando as áreas
públicas mais seguras e
convidativas. Por ter um índice de

reprodução de cores acima de
70% - mais que o dobro da atual
iluminação de vapor de sódio
(amarela) - o LED proporciona um
cenário de maior destaque à
arborização e vegetação urbana,
mesmo com a competição física
existente, proporcionando às
praças, qualidade de vida e
benefício ecológico à população”,
explica Pedro Gazzola,
De acordo com o prefeito Vérdi
Lúcio Melo, "outros projetos estão
a caminho, como as obras de
substituição das históricas
catenárias no centro da cidade,
extensões de mais redes de
iluminação, como as Avenidas
Miguel Alves e Contorno e projetos
especiais
que
trarão
embelezamento e destaque para
nossa cidade, que a cada dia fica
mais bonita e iluminada".

Todas as escolas municipais urbanas e rurais terão iluminação LED
Teve início a troca da iluminação
de 100% das escolas municipais
urbanas e rurais, conforme Projeto
de Eficientização de Iluminação de
LED e Instalação de Energia
Fotovoltaica.
Nessa primeira etapa, com
prazo médio de 90 dias, serão
substituídas todas as 5.700
luminárias e suportes antigos
para um conjunto moderno e de
alto rendimento e economia de
energia para o município. A
luminária de aço laminado a frio,
de eficiência luminosa de
130lumens/watt e acabamento de
alta resistência na cor branca,
refletor de chapa de aço e difusor
de
policabornato,
possui
temperatura de cor de 4000K, vida
útil de 50.000 horas, que
corresponde a quase 20 anos de
possibilidade de uso nas escolas

com garantia de 5 anos.
O prefeito Vérdi Melo destaca
que “Varginha está contribuindo
com a crise energética do país,
com diversos projetos de
economia de energia, que nas
escolas será de 100% com a troca
das luminárias e instalação dos
módulos fotovoltaicos”.
Além disso, haverá uma
melhoria
considerável
na
luminosidade das salas de aulas.
“O projeto de iluminação das
escolas é imprescindível para o
desempenho dos alunos e a
atuação dos professores, pois
esses sofrem influência direta do
nível de luminosidade dos
ambientes; assim, com salas de
aulas bem iluminadas, a atenção
dos alunos tende a ser maior, pois
a ausência de luz induz o
organismo à diminuição do ritmo

biológico, fadiga, dores de cabeça,
irritabilidade nos olhos, por
exemplo”, cita Vérdi.
“É importante também ressaltar
a economia de energia que

teremos com as trocas de
iluminação em todas as unidades
escolares", completa a secretaria
municipal de Educação, Gleicione
Dias Bagne de Souza.
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Prefeitura notifica Cemig para alinhamento
e retirada de fios em desuso nos postes
A Prefeitura de Varginha realizou fiscalização em ruas e avenidas
e identificou acentuada desordem nos fios instalados nos postes de
energia elétrica o que causa poluição visual e oferece riscos à
população, já que parte dessa fiação pode ser vista solta entre os postes.
“Ocorre que a desordem na instalação dos fios causa dificuldade de
instalação e ajustes em suportes de sustentação (braços) de
iluminação pública na faixa de ocupação legal, estando em total
desacordo com a Resolução Normativa nº. 792/2017 da ANEEL, o que
impacta na prestação de serviços públicos e o aumento de custos à
Administração Pública”, explica o prefeito Vérdi Lúcio Melo.
A Prefeitura notificou a Cemig para que tome providências
urgentes, a fim de determinar que as empresas que utilizam os postes
de energia elétrica como suportes de cabeamentos, retirem a fiação
em desuso, bem como consertar e harmonizar a instalação daqueles
cabos que estão causando poluição na paisagem urbanística na cidade

de Varginha e oferecendo riscos à população.
A notificação foi postada no dia 25 de novembro. A partir de 30
dias contados da data do recebimento, a Concessionária de Energia
Elétrica deverá encaminhar à Prefeitura relatório das notificações
realizadas, bem como comprovante de recebimento por parte das
empresas notificadas, na forma do art. 4º da Lei Municipal nº. 6.718/
2020, além de relatório completo sobre as providências que foram
tomadas para a regularização da situação.
O não atendimento da notificação, de acordo com procuradorgeral do Município, Evandro Santos, ocasionará a aplicação de multa
com base no artigo 6º da Lei Municipal nº. 6.718/2020, além de ação
judicial de obrigação de fazer, com os eventuais ônus de sucumbência,
não se olvidando a representação ao Ministério Público para a promoção
de eventual ação penal contra os responsáveis por causar risco a
segurança da população e prejuízos ao Município de Varginha.

ENFRENTAMENTO À COVID-19

Dois trabalhos da Prefeitura são selecionados na
II Mostra de Experiências Exitosas
O I Seminário de Vigilância em
Saúde e a II Mostra de
Experiências Exitosas no
Enfrentamento à COVID-19,
promovidos pela Superintendência
Regional de Saúde de Varginha
(SRS)/Secretaria de Estado de
Saúde - SES-MG, foram
realizados, no auditório da
Faculdade de Direito de Varginha,
dias 24 e 25 de novembro.
`Participaram representantes
de diversos municípios que
integram a SRS, sendo que a
compõem 50 cidades, dentre elas

as que fazem parte das
microrregiões de Lavras, Três
Corações, Três Pontas, São
Lourenço e Varginha
A Prefeitura de Varginha, por
meio da Superintendência
Especial de Combate à Covid-19,
apresentou três trabalhos, sendo
que dois foram selecionados na
área de Vigilância em Saúde, com
destaque nas ações de
enfrentamento à pandemia.
Os trabalhos foram orientados
e supervisionados pelo médico
infectologista Dr. Luiz Carlos
Coelho, superintendente Especial
de Combate à Covid-19, que
também ministrou duas palestras:
“Diagnóstico e manejo clínico de
febre amarela” e “Tratamento da
Leishimaniose Regumentar”.
“A seleção dos trabalhos
demonstra a dedicação de toda a
equipe envolvida, que não mediu
esforços para buscar otimizar as
ações necessárias para o
enfrentamento da pandemia da
Covid-19, ressalta o prefeito Vérdi
Melo que parabeniza todos os
profissionais de saúde.

2 trabalhos selecionados
1º lugar: “A interlocução entre a saúde do trabalhador e a
Vigilância Sanitária no alicerçamento das ações de prevenção
à Covid-19 nos ambientes de trabalho”
Apresentação: Referência Técnica em Saúde do trabalhador
Karolina Vitorelli D. Lima Fagundes;
3º lugar: “Implantação do Disk Denúncia Covid-19 no município
de Varginha e a sua contribuição para a efetividade das ações
de fiscalização sanitária”
Apresentação: Coordenadora do Setor de Vigilância Sanitária, Nara
Alvarenga Mendes Viana.
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SEMEA divulga dias e horários de funcionamento
do galpão de pneus inservíveis
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMEA - e do Setor
de Vigilância Ambiental, informa
que o Galpão destinado ao
recebimento
de
pneus
inservíveis (Rua Dr. Oswaldo
Henrique de Rezende, 70,
Parque Rinaldi), estará aberto às

quartas-feiras, das 8h às 11h e
às quintas-feiras, das 14h às
17h. Os pneus não devem conter
água acumulada. A pessoa que
for destinar os pneus será
responsável pelo transbordo até
o galpão, ficando sob a
responsabilidade do servidor
realizar a devida organização.

Projeto Verde Novo será no
sábado
Como parte do projeto “Verde Novo” de
conscientização ambiental, a EPTV e a Prefeitura de Varginha
promovem no sábado, 4 , das 7h às 11h, uma caminhada
ecológica com plantio de mudas e atividades recreativas na
Praça do Alta Vila. A programação é gratuita e voltada para
toda a família.
O evento tem como objetivo ajudar a recuperar áreas
degradadas pelas queimadas durante o período de seca, além
de proporcionar um sábado de diversão para adultos e
crianças. As atividades programadas incluem, ainda,
atividades físicas e serviços de saúde.
Sobre o projeto
O Projeto Verde Novo é uma parceria da EPTV com
a Prefeitura de Varginha, por meio das Secretarias
Municipais de Esporte e Lazer (SEMEL) e de Meio
Ambiente (SEMEA). A ação também conta com apoio do
Grupo Educacional UNIS.
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Começa a decoração
de Natal
A Praça do ET vai receber uma árvore de Natal com 16 metros
de altura toda iluminada, a tradicional “Vasa do Papai Noel” e o
Presépio com o Menino Jesus e os camelos e os Reis Magos são
algumas das atrações da decoração natalina em Varginha.
As árvores das Praça da Fonte, do ET e parte da Avenida Rio
Branco serão envelopadas. Parte da Rua Presidente Antônio Carlos
será decorada.
“Este ano vamos enfeitar a região central da cidade para as
festas de Natal. Um atrativo a mais para chamar as pessoas para
fazer suas compras no centro comercial e para passear com a família
pela ruas e praças da cidade. Para o próximo ano já pensamos
num projeto maior que inclua os bairros”, diz o prefeito Vérdi Melo.
O secretário de Turismo, Barry Charles está acompanhando
de perto a instalação da decoração, cuidando de cada detalhe.
“Tudo está sendo preparado com muito carinho”, garante.

Guarda Municipal inicia “Curso de Formação, Treinamento e
Capacitação Técnica para o Manuseio de Arma de Fogo
A Guarda Civil Municipal de
Varginha - GCMV - realizou na
segunda-feira, 29, a aula inaugural
do “Curso de Formação,
Treinamento e Capacitação
Técnica para o Manuseio de Arma
de Fogo” para os agentes.
Presente na solenidade, o prefeito
Vérdi Lúcio Melo falou sobre a
importância do papel da Guarda
Municipal para a segurança da
população. “A Guarda tem sido
grande parceira da administração.
Durante a pandemia esteve ao
nosso lado, trabalhando na
fiscalização dos protocolos,
auxiliando na UPA e no Hospital de
Campanha.Tivemos recentemente

um episódio que poderia ter sido
catastrófico se não fosse a
atuação da Polícia, e a nossa
Guarda esteve presente auxiliando.
Tudo isso nos mostrou que
necessitamos de uma Guarda
armada, preparada e capacitada
para defender nossa população”,
disse Vérdi.
Também o vice-prefeito
Leonardo Ciacci enalteceu o papel
da GCMV. “Temos uma Guarda
formada e preparada para atuar na
segurança pública. E agora, com
essa capacitação, damos um
grande passo para que seja
armada”, afirmou Leonardo.
O curso será ministrado pelos

instrutores Ronaldo Lima Júnior,
GCM Jaércio Alves da Trindade,
GCM Helder Vitor da Silva, Capitão
BM Ventura, e pelo proprietário da
Escola de Tiros Alvorada, Gustavo
Miranda de Oliveira.
“Senhores agentes da 1ª Turma
desse Curso, os Senhores devem
ter a noção da importância das
suas presenças aqui hoje, pois os
Senhores estão fazendo história
dentro da vida dessa reconhecida
Instituição. Estamos participando
do momento de marcar
definitivamente a passagem da
GCMV para a maioridade. Este
momento representa o início de
um novo rumo para todos nós que
fazemos parte dessa respeitada
Instituição”, disse o diretor da
Guarda, Marcos Cleber Salles.
O efetivo da GCMV foi dividido
em cinco turmas, seguindo a
matriz curricular da disciplina de
armamento e tiro dos cursos de
formação das Guardas Civis
Municipais, estabelecida pela
Coordenação Geral de Controle de
Serviços e Produtos da Polícia
Federal, contemplando aulas
teóricas e práticas para o
manuseio e utilização de arma de

fogo, com duração total de 160
horas/aulas.
A meta é proporcionar aos
Guardas Civis Municipais de
Varginha
o
adequado
conhecimento e a utilização de
equipamento letal, no estrito
cumprimento do dever legal,
fundamentado no ordenamento
jurídico vigente, viabilizando o
processo de segurança pública no
município, por meio de qualificação
e capacitação, dentro da
observância
às
regras
determinadas na Lei Federal nº
10.826/03 – Estatuto do
Desarmamento,
que
foi
regulamentada pelo Decreto
Federal nº 9.847/2019.
A solenidade contou também
com as presenças da presidente
da Câmara, vereadora Zilda Silva,
do secretário municipal do
Governo, Honorinho Ottoni e do
secretário
municipal
de
Planejamento, Ronaldo Lima
Júnior, além de representantes
das Guardas Civis Municipais de
Guaxupé e de São Sebastião do
Paraíso, que já estão trabalhando
também para tornar as respectivas
Guardas armadas.
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Prefeito Vérdi Melo reúne com equipe do Hemominas de
BH para tratar da instalação de Posto Avançado de Coleta
O prefeito Vérdi Melo reuniu na terça-feira, 30, com a direção
do Hemominas de Belo Horizonte para tratar da instalação do
Posto Avançado de Coleta de Sangue - PACE - no Município.
Vérdi havia sugerido a construção de prédio novo. Porém,
durante a reunião a diretora Técnico-Científica do Hemominas,
Maísa Aparecida Ribeiro e equipe, demonstraram interesse pelo
prédio na Vila Verde, próximo do Terminal Rodoviário, onde
funcionou o Hemocentro de Varginha, fechado em fevereiro de
2015. “O imóvel, segundo a equipe, oferece condições para
atender às necessidades do Hemominas, inclusive por estar
estrategicamente localizado”, explicou o prefeito.
Diante dessa decisão, Vérdi iniciou as negociações com o

proprietário do imóvel. “Com essa reunião avançamos muito no
sentido de trazer para Varginha, em um curto espaço de tempo,
um Posto Avançado do Hemominas e faremos o que estiver ao
nosso alcance para a instalação o mais rápido possível do PACE
que vai solucionar o grave problema de queda nos estoques de
sangue dos hospitais, agilizando a coleta, processamento e
distribuição”, garantiu Vérdi.
A reunião contou com a presença do secretário Municipal de
Saúde, Armando Fortunato, o gerente Administrativo-Financeiro
da Secretaria Municipal de Saúde, Eduardo Silva e da enfermeira
Janaina Vieira Picheli, responsável pelo PACE da Policlínica
Central.
Semanalmente, doadores de sangue voluntários de Varginha são
levados até Poços de Caldas onde são atendidos pela equipe do
Hemominas. Uma vez por mês, os profissionais do Hemominas vêm
à Varginha para fazer a coleta que ocorre na Policlínica Central.
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LEI Nº 6.901, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.

O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º A Atual Rua "Nove" no bairro Minas Gerais, passa a denominar-se:
"RUA MILTON ALMEIDA DOS SANTOS"
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.902, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º A Atual Rua "Projetada 09" no bairro San Marino, passa a denominar-se:
"RUA CIDINÉIA APARECIDA PENHA".
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LEI Nº 6.904, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º A Atual Rua "03" localizada no bairro Praça da Mata, passa a denominar-se:
"RUA ALOYSIO REIS BUENO".
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.905, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º A Atual Rua Projetada "cinco" no bairro Garden Residence, passa a denominar-se:
RUA CLÁUDIO GALLO
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 6.903, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.

LEI Nº 6.906, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.

O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º A atual Rua "01", localizada na Praça da Mata, passa a denominar-se:
RUA "EDGARD DE PAIVA RIBEIRO"
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.

O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º A Atual Rua "04" no bairro Praça da Mata, passa a denominar-se:
RUA VICENTE DE PAULO CAMPOS
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 02 DE

ANO XXI - nº 1379

DE 2021

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
DECRETOS

DECRETO Nº 10.674, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de 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 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a saber:
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
VALOR: 5.000,00
TOTAL: 5.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos
Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 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, 25 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
118.0001 - CRECHE
RECEITA:
1.7.5.8.01.1.1.0001 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB (131)
CONTA BANCÁRIA:
9531 – BRASIL FUNDEB SEC MUN EDUCAÇÃO, Ag. 032-9 C/C 85.500-6
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

DEZEMBR
O
DEZEMBRO

5.606.531,10
4.740.887,56
5.329.624,69
4.079.429,02
5.767.173,97
4.598.252,06
4.362.009,06
5.750.690,51
4.399.117,83
4.893.961,73
1.926.564,79
51.454.242,32

(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
40.100.000,00
(=) EXCESSO APURADO
11.354.242,32
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
7.654.554,25
Decreto 10.564/2021
1.500.000,00
Decreto 10.565/2021
691.000,00
Decreto 10.636/2021
5.463.554,25
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
5.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE
3.694.688,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.675, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
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conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.1060 - 2558
3.1.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (1814)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 25.000,00
TOTAL: 25.000,00
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$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2576
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (175)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 25.000,00
TOTAL: 25.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 25 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.676, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de 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
6.781 de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 480.000,00
(quatrocentos e oitenta mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2576
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (2644)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0077
VALOR: 480.000,00
TOTAL: 480.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 155, código de aplicação 155.0077, transferência de recursos SES RESOLUÇÃO
7.446/2021 AÇÕES ENFRENTAMENTO COVID, com base nas receitas realizadas até o dia 25 de
outubro de 2021, 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 25 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 02 DE

12

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSO:
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
155.0077 - SES RESOLUÇÃO 7.446/2021 ACOES ENFRENTAMENTO COVID
RECEITA:
1.7.2.8.03.1.1.0026 - SES RESOLUÇÃO 7.446/2021 ENFRENTAMENTO AO COVID (1706)
CONTA BANCÁRIA:
9670 - BRASIL SES RES.7446/2021 ACOES ENFRENTAMENTO COVID, Ag. 032-9 C/C 89.738-8
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
1.824.000,00
0,00
1.952.000,00
0,00
0,00
992.000,00
4.768.000,00

(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
0,00
(=) EXCESSO APURADO
4.768.000,00
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
3.970.461,00
Decreto 10.383/2021
358.400,00
Decreto 10.398/2021
450.000,00
Decreto 10.402/2021
24.000,00
Decreto 10.430/2021
960.000,00
Decreto 10.525/2021
1.300.000,00
Decreto 10.529/2021
350.000,00
Decreto 10.596/2021
300.000,00
Decreto 10.647/2021
227.061,00
Decreto 10.666/2021
1.000,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
480.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE
317.539,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.677, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA PELA LEI Nº
6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elabora-ção da Proposta
Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Go-verno;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas respectivas dotações;
e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte de recurso,
não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22 de dezembro de
2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 70.000,00 (setenta 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: 70.000,00
TOTAL: 70.000,00
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$ 70.000,00 (setenta mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2576
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (175)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 70.000,00
TOTAL: 70.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 25 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
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DECRETO Nº 10.681, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de 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 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 28.000,00
(vinte e oito mil reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (115)
Fonte de Recurso: 108
Código de Aplicação: 108.0000
VALOR: 28.000,00
TOTAL: 28.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 108, código de aplicação 108.0000, transferência de recursos COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS (CFEM), com base nas receitas realizadas até o dia 26
de outubro de 2021, 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, 26 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
108.0000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS (CFEM)
RECEITA:
1.7.1.8.02.2.1.0001 - COTA-PARTE CFEM COMPENS. FINAN. REC. MINERAIS (91)
CONTA BANCÁRIA:
9603 – BRASIL CFEM, Ag. 032-9 C/C 19.504-9
JANEIRO
14.123,19
FEVEREIRO
9.475,66
MARÇO
10.896,48
ABRIL
11.590,12
MAIO
13.753,96
JUNHO
15.180,99
JULHO
14.757,96
AGOSTO
15.189,43
SETEMBRO
17.054,85
OUTUBRO
16.055,96
NOVEMBRO
15.884,80
DEZEMBRO
TOTAL
153.963,40
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
110.000,00
(=) EXCESSO APURADO
43.963,40
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
28.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE
15.963,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.682, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de 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
6.781 de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$
254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (116)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0006
VALOR: 254.000,00
TOTAL: 254.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 100, código de aplicação 100.0006, transferência de recursos COMPENS.
FINANC. PROD. PETRÓLEO - FUNDO ESPECIAL, com base nas receitas realizadas até o dia 26 de
outubro de 2021, 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, 26 de outubro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
100 - Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100.0006 - COMPENS. FINANC. PROD. PETRÓLEO - FUNDO ESPECIAL
RECEITA:
1.7.1.8.02.5.1.0001 - COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC. ESP. Lei 9.478 - ART. 50 (92)
CONTA BANCÁRIA:
0009 – BRASIL FUNDO ESPECIAL, Ag. 032-9 C/C 10.463-9
JANEIRO
68.551,30
FEVEREIRO
74.847,19
MARÇO
95.662,04
ABRIL
96.490,95
MAIO
114.888,40
JUNHO
112.228,70
JULHO
114.529,81
AGOSTO
111.927,78
SETEMBRO
124.583,97
OUTUBRO
122.322,57
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
1.036.032,71
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
780.000,00
(=) EXCESSO APURADO
256.032,71
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
254.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE
2.032,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.683, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 259.610,00 (duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e dez reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (79)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 6.400,00
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2485
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3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (184)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 82.000,00
10.302.1500 - 2576
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (188)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 169.000,00
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.03 MERENDA ESCOLAR
12.306.2100 - 2581
3.1.91.00.00 ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (377)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 2.210,00
TOTAL: 259.610,00
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$ 259.610,00
(duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e dez reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2576
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (175)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 251.000,00
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.03 MERENDA ESCOLAR
12.306.2100 - 2581
3.1.90.00.00 ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (1159)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 2.210,00
20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.122.6200 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (766)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 6.400,00
TOTAL: 259.610,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 26 de outubro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.684, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA PELA LEI Nº
6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 26/10/2021, na Fonte 200 Recursos Ordinários, no valor R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781 de 22 de
dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.03
OBRAS MUNICIPAIS
15.451.5090 - 2516
4.4.90.00.00 MANUT., PAVIMENT. E CONSERV. VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS (2653)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 150.000,00
TOTAL: 150.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no exercício de
2020 de RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 26 de outubro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
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ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO:
200 – Recursos Ordinários – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTAS BANCÁRIAS
CÓD NOME
AGÊNCIA
1
BRASIL MOVIMENTO
032-9
4
CEF MOVIMENTO
163
8
BRASIL I.T.R.
032-9
46
BRASIL F.P.M.
032-9
93
ITAÚ - MOVIMENTO
3178
107
BRASIL IPTU
032-9
9177 CEF FUNDO MUNIC HABITAÇÃO
163
9183 BRASIL CAUÇÃO
032-9
9186 BRASIL PM SNA SIMPLES NACIONAL 032-9
9276 BRASIL IPVA
032-9
9277 BRASIL ICMS
032-9
9290 BRASIL IPM IPI EXPORTAÇÃO
032-9
9362 CEF POUPANÇA 13º SALÁRIO
163
9443 SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO 3344
9474 ITAÚ ARREC. TRIBUTOS
3178
9484 BRASIL PMV CARTÃO GOVERNO
032-9
9520 SICOOB CREDIVAR ARRECADAÇÃO 3180
9527 BRASIL CONTR. CV SEDS EQUIP GM 032-9
9548 BRASIL ARRECADAÇÃO ISSQN
032-9
9653 CEF CONCURSO PÚBLICO
163
TOTAL BANCOS

DEZEMBR
O DE 2021
DEZEMBRO

CONTA
5.566-2
600.002-5
6.882-9
5.572-7
08.129-9
15.163-7
15-5
35.018-4
46.798-7
63.298-8
63.296-1
63.232-5
142.659-0
45000006-7
04.480-0
66.804-4
103.210-0
80.463-0
10.644-5
71.017-9

SALDO DEZ/2020
9.786.640,23
30.751.273,20
370.639,78
11.627.192,19
167.987,40
1.730.141,95
3,00
52.284,04
751.401,89
785.227,23
10.864.555,48
305.969,15
365.392,72
110.000,00
673.299,46
1.206,31
449.852,43
137,00
14.405,80
49.433,27
68.857.042,53

( - ) RESTOS A PAGAR
4.775.749,66
( = ) SUPERAVIT
64.081.292,87
( - ) VALOR JÁ UTILIZADO
14.230.998,19
Decreto 10.210/2021
1.000.000,00
Decreto 10.216/2021
349.000,00
Decreto 10.226/2021
50.000,00
Decreto 10.250/2021
6.000.000,00
Decreto 10.291/2021
115.000,00
Decreto 10.321/2021
225.126,72
Decreto 10.322/2021
336.000,00
Decreto 10.351/2021
1.500.000,00
Decreto 10.380/2021
224.149,31
Decreto 10.384/2021
140.000,00
Decreto 10.395/2021
370.000,00
Decreto 10.406/2021
620.000,00
Decreto 10.424/2021
40.000,00
Decreto 10.431/2021
349.000,00
Decreto 10.449/2021
13.550,00
Decreto 10.467/2021
130.000,00
Decreto 10.476/2021
750.000,00
Decreto 10.477/2021
10.000,00
Decreto 10.527/2021
471.500,00
Decreto 10.606/2021
300.000,00
Decreto 10.609/2021
260.272,16
Decreto 10.613/2021
77.400,00
Decreto 10.659/2021
130.000,00
Decreto 10.664/2021
770.000,00
( - ) VALOR DO PRESENTE DECRETO
150.000,00
( = ) SALDO REMANESCENTE
49.700.294,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.687, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de
Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.04 MANUTENÇÃO DA FROTA
15.122.5300 - 2514
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO DA FROTA E OFICINA MECÂNICA (2679)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000

VALOR: 60.000,00
TOTAL: 60.000,00
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$ 60.000,00
(sessenta mil reais), a saber:
03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
03.01.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.5100 - 2488
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO E EFICIENT. SISTEMA ILUM. PÚBLICA (2554)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 60.000,00
TOTAL: 60.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de outubro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.688, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de 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 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 67.000,00
(sessenta e sete mil reais), a saber:
20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.541.6200 - 1209
4.4.90.00.00 CONSTRUÇÃO DE UNID. P/ MANUS. DE RESÍDUOS RECICLAVE (1966)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0010
VALOR: 67.000,00
TOTAL: 67.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 100, código de aplicação 100.0010, transferência de recursos CONCESSÃO
SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO, com base nas receitas realizadas até o dia 29 de outubro de
2021, 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, 29 de outubro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
100 - Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100.0010 - CONCESSÃO SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO
RECEITA:
1.3.1.0.02.1.1.0006 - CONCESSÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (970)
CONTA BANCÁRIA:
9492 – CEF FUND MUN SANEAMENTO BÁSICO, Ag. 0163 C/C 71.007-1
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO

276.966,21
249.692,08
245.295,85
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ABRIL
265.285,38
MAIO
263.402,67
JUNHO
261.154,69
JULHO
235.914,91
AGOSTO
243.989,18
SETEMBRO
251.104,76
OUTUBRO
238.171,10
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
2.530.976,83
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
2.113.000,00
(=) EXCESSO APURADO
417.976,83
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
67.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE
350.976,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.691, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 29/10/2021, de
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e
Serviços Públicos de Saúde, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2565
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2676)
Fonte de Recurso: 259
Código de Aplicação: 259.1009
VALOR: 1.000.000,00
TOTAL: 1.000.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de Transferências INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE,
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, 29 de outubro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações
e Serviços Públicos de Saúde – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
259.1009 - INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
CONTA BANCÁRIA:
9605 – CEF INC FINA AT PRIMÁRIA SAÚDE, Ag. 0163 C/C 624.020-4
Saldo Bancário em 31/12/2020
3.163.108,45
(-) RESTOS A PAGAR
213.457,83
(=) SUPERAVIT APURADO
2.949.650,62
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
1.300.000,00
Decreto 10.416/2021 Decreto 10.510/2021
700.000,00 600.000,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
1.000.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE EM 04/08/2021
649.650,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.692, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 29/10/2021, na Fonte
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e
Assistência Social, no valor de R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos);
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DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº
6.781 de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1,28 (um
real e vinte e oito centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2576
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (2667)
Fonte de Recurso: 261
Código de Aplicação: 261.0001
VALOR: 1,28
TOTAL: 1,28
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de Transferências AUX FIN LC 173/2020 ENF COVID 19 SAÚDE E ASSIST
SOC, 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, 29 de outubro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e
Assistência Social – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
261.0001 - AUX FIN LC 173/2020 ENF COVID19 SAÚDE E ASSIST SOC
CONTA BANCÁRIA:
9623 – BRASIL AUX FIN ENFRENT COVID19, Ag. 032-9 C/C 5.572-7
Saldo Bancário em 31/12/2020
1.943.786,28
(-) RESTOS A PAGAR
0,00
(=) SUPERAVIT APURADO
1.943.786,28
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
1.943.000,00
Decreto 10.445/2021
1.000.000,00
Decreto 10.453/2021
140.000,00
Decreto 10.470/2021
803.000,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
1,28
(=) SALDO REMANESCENTE
785,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.693, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 33.530,00 (trinta e
três mil quinhentos e trinta reais), a saber:
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.01 SERVIÇO DE TURISMO E EVENTOS
23.695.6400 - 2521
3.3.90.00.00 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS (696)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 33.530,00
TOTAL: 33.530,00
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$ 33.530,00
(trinta e três mil quinhentos e trinta reais), a saber:
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.01 SERVIÇO DE TURISMO E EVENTOS
23.122.6400 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (699)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
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VALOR: 33.530,00
TOTAL: 33.530,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de outubro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
255.0005 - PROGRAMA PROHOSP ANO 2011
CONTA BANCÁRIA:
9315 – BRASIL SES PROHOSP 2011, Ag. 032-9 C/C 65.097-8
Saldo Bancário em 31/12/2020
(-) RESTOS A PAGAR
(=) SUPERAVIT APURADO
(+) RESTOS A PAGAR CANCELADOS
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
Decreto 10.553/2021 Decreto 10.587/2021
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
(=) SALDO REMANESCENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.694, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 17/09/2021, de
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 19.381,37 (dezenove
mil, trezentos e oitenta mil reais e trinta e sete centavos);
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. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 246.593,43 (duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), a
saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2659
3.3.91.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2025)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0005
VALOR: 153.916,05
10.302.1500 - 2659
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2159)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0005
VALOR: 73.296,01
10.302.1500 - 2659
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2684)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0005
VALOR: 0,02
10.302.1500 - 2659
3.3.91.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2685)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0005
VALOR: 19.381,35
TOTAL: 246.593,43
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto na fonte 255, código de aplicação 255.0005 - PROGRAMA PROHOSP ANO 2011 no valor de R$ 19.381,37 (dezenove mil, trezentos e oitenta e um
mil reais e trinta e sete centavos) será coberto com o superavit financeiro verificado no exercício de 2020 de recursos PROGRAMA PROHOSP ANO 2011, conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º O crédito aberto por este Decreto na fonte 155, código de aplicação 155.0005 no valor de
R$ 227.212,06 (duzentos e vinte sete mil, duzentos e doze reais e seis centavos) será coberto
com o excesso de arrecadação da transferência de recursos PROGRAMA PROHOSP ANO
2011, com base nas receitas realizadas até o dia 29 de outubro de 2021, conforme constante
dos Anexo II e III deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de outubro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

420.815,01
186.400,94
234.414,07
186.400,94
397.801,82
372.801,82 25.000,00
19.381,37
3.631,82

ANEXO II
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
155.0005 - PROGRAMA PROHOSP ANO 2011
RECEITA:
1.7.2.8.03.1.1.0004 - SES PROHOSP(HBP) (598)
CONTA BANCÁRIA:
9315 – BRASIL SES PROHOSP 2011, Ag. 032-9 C/C 65.097-8
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
(=) EXCESSO APURADO
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
(=) SALDO REMANESCENTE

0,00
0,00
177.525,54
88.762,78
88.762,77
266.288,32
0,00
355.051,09
0,00
177.525,55

1.153.916,05
1.000.000,00
153.916,05
0,00
153.916,05
0,00

ANEXO III
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
155.0005 - PROGRAMA PROHOSP ANO 2011
RECEITA:
1.7.2.8.03.1.1.0007 - SES PROHOSP (HRSM) (1270)
CONTA BANCÁRIA:
315 – BRASIL SES PROHOSP 2011, Ag. 032-9 C/C 65.097-8
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

0,00
0,00
195.276,32
97.638,14
97.638,15
292.914,46
0,00
390.552,62
0,00
195.276,32

1.269.296,01

(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
1.196.000,00
(=) EXCESSO APURADO
73.296,01
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
73.296,01
(=) SALDO REMANESCENTE
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 10.695, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de 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 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 291.192,30
(duzentos e noventa e um mil cento e noventa e dois reais e trinta centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2567
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (2728)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0079
VALOR: 291.192,30
TOTAL: 291.192,30
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 155, código de aplicação 155.0079, transferência de recursos SES RESOLUÇÃO 7.447/2021 AÇÕES ENFRENTAMENTO COVID, com base nas receitas realizadas até o
dia 29 de outubro de 2021, 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, 29 de outubro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
155.0079 - SES RESOLUÇÃO 7.447/2021 AÇÕES ENFRENTAMENTO COVID
RECEITA:
1.7.2.8.03.1.1.0028 - SES RESOLUÇÃO 7.447/2021 ACOES ENFRENTAMENTO COVID (1712)
CONTA BANCÁRIA:
9672 - BRASIL SES RES.7.447/2021 ENFRENTAMENTO AO COVID, Ag. 032-9 C/C 89.760-4
JANEIRO
0,00
FEVEREIRO
0,00
MARÇO
0,00
ABRIL
0,00
MAIO
291.192,30
JUNHO
0,00
JULHO
0,00
AGOSTO
0,00
SETEMBRO
0,00
OUTUBRO
0,00
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
291.192,30
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
0,00
(=) EXCESSO APURADO
291.192,30
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
10.903,44
(=) SALDO REMANESCENTE
280.288,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.696, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 29/10/2021, na Fonte
200 - Recursos Ordinários, no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 275.000,00
(duzentos e setenta e cinco mil reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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04.122.7500 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2729)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 275.000,00
TOTAL: 275.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, conforme cálculo do
Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de outubro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
200 – Recursos Ordinários – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CÓD
1
4
8
46
93
107
9177
9183
9186
9276
9277
9290
9362
9443
9474
9484
9520
9527
9548
9653
TOTAL

CONTAS BANCÁRIAS
NOME
AGÊNCIA
BRASIL MOVIMENTO
032-9
CEF MOVIMENTO
163
BRASIL I.T.R.
032-9
BRASIL F.P.M.
032-9
ITAÚ - MOVIMENTO
3178
BRASIL IPTU
032-9
CEF FUNDO MUNIC HABITAÇÃO
163
BRASIL CAUÇÃO
032-9
BRASIL PM SNA SIMPLES NACIONAL
032-9
BRASIL IPVA
032-9
BRASIL ICMS
032-9
BRASIL IPM IPI EXPORTAÇÃO
032-9
CEF POUPANÇA 13º SALÁRIO
163
SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO 3344
ITAÚ ARREC. TRIBUTOS
3178
BRASIL PMV CARTÃO GOVERNO
032-9
SICOOB CREDIVAR ARRECADAÇÃO
3180
BRASIL CONTR. CV SEDS EQUIP GM
032-9
BRASIL ARRECADAÇÃO ISSQN
032-9
CEF CONCURSO PÚBLICO
163
BANCOS

( - ) RESTOS A PAGAR
( = ) SUPERAVIT
( - ) VALOR JÁ UTILIZADO
Decreto 10.210/2021
Decreto 10.216/2021
Decreto 10.226/2021
Decreto 10.250/2021
Decreto 10.291/2021
Decreto 10.321/2021
Decreto 10.322/2021
Decreto 10.351/2021
Decreto 10.380/2021
Decreto 10.384/2021
Decreto 10.395/2021
Decreto 10.406/2021
Decreto 10.424/2021
Decreto 10.431/2021
Decreto 10.449/2021
Decreto 10.467/2021
Decreto 10.476/2021
Decreto 10.477/2021
Decreto 10.527/2021
Decreto 10.606/2021
Decreto 10.609/2021
Decreto 10.613/2021
Decreto 10.659/2021
Decreto 10.664/2021

CONTA
5.566-2
600.002-5
6.882-9
5.572-7
08.129-9
15.163-7
15-5
35.018-4
46.798-7
63.298-8
63.296-1
63.232-5
142.659-0
45000006-7
04.480-0
66.804-4
103.210-0
80.463-0
10.644-5
71.017-9

SALDO DEZ/2020
9.786.640,23
30.751.273,20
370.639,78
11.627.192,19
167.987,40
1.730.141,95
3,00
52.284,04
751.401,89
785.227,23
10.864.555,48
305.969,15
365.392,72
110.000,00
673.299,46
1.206,31
449.852,43
137,00
14.405,80
49.433,27
68.857.042,53
4.775.749,66
64.081.292,87
14.380.998,19

1.000.000,00
349.000,00
50.000,00
6.000.000,00
115.000,00
225.126,72
336.000,00
1.500.000,00
224.149,31
140.000,00
370.000,00
620.000,00
40.000,00
349.000,00
13.550,00
130.000,00
750.000,00
10.000,00
471.500,00
300.000,00
260.272,16
77.400,00
130.000,00
770.000,00
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Decreto 10.684/2021
150.000,00
( - ) VALOR DO PRESENTE DECRETO
275.000,00
( = ) SALDO REMANESCENTE
49.425.294,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.699, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de
Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 48.000,00 (quarenta
e oito mil reais), a saber:
02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.02 SECRET. DE GOVERNO E DEPENDÊNCIAS
04.131.7700 - 2436
3.3.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS E (2737)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 30.000,00
14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
14.01.02 COORDENAÇÃO SERV. ESPORTES E LAZER
27.812.3100 - 2484
3.3.50.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN. E ATIVID. ESPORTIVAS (2738)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 18.000,00
TOTAL: 48.000,00
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$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais), a saber:
03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
03.01.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.5100 - 2488
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO E EFICIENT. SISTEMA ILUM. PÚBLICA (2554)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 48.000,00
TOTAL: 48.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 08 de novembro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.700, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 08/11/2021, na Fonte
200 - Recursos Ordinários, no valor R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 920.000,00
(novecentos e vinte mil reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2535
3.3.70.00.00 CONTRIBUIÇÃO A AMBASP (2740)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 50.000,00
05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01.00 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
04.122.7300 - 2506
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS (2739)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
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VALOR: 870.000,00
TOTAL: 920.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, conforme cálculo do
Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 08 de novembro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
200 – Recursos Ordinários – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTAS BANCÁRIAS
CÓD NOME
AGÊNCIA
1
BRASIL MOVIMENTO
032-9
4
CEF MOVIMENTO
163
8
BRASIL I.T.R.
032-9
46
BRASIL F.P.M.
032-9
93
ITAÚ - MOVIMENTO
3178
107
BRASIL IPTU
032-9
9177 CEF FUNDO MUNIC HABITAÇÃO
163
9183 BRASIL CAUÇÃO
032-9
9186 BRASIL PM SNA SIMPLES NACIONAL
032-9
9276 BRASIL IPVA
032-9
9277 BRASIL ICMS
032-9
9290 BRASIL IPM IPI EXPORTAÇÃO
032-9
9362 CEF POUPANÇA 13º SALÁRIO
163
9443 SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO 3344
9474 ITAÚ ARREC. TRIBUTOS
3178
9484 BRASIL PMV CARTÃO GOVERNO
032-9
9520 SICOOB CREDIVAR ARRECADAÇÃO
3180
9527 BRASIL CONTR. CV SEDS EQUIP GM
032-9
9548 BRASIL ARRECADAÇÃO ISSQN
032-9
9653 CEF CONCURSO PÚBLICO
163
TOTAL BANCOS
( - ) RESTOS A PAGAR
4
( = ) SUPERAVIT
( - ) VALOR JÁ UTILIZADO
Decreto 10.210/2021
Decreto 10.216/2021
Decreto 10.226/2021
Decreto 10.250/2021
Decreto 10.291/2021
Decreto 10.321/2021
Decreto 10.322/2021
Decreto 10.351/2021
Decreto 10.380/2021
Decreto 10.384/2021
Decreto 10.395/2021
Decreto 10.406/2021
Decreto 10.424/2021
Decreto 10.431/2021
Decreto 10.449/2021
Decreto 10.467/2021
Decreto 10.476/2021
Decreto 10.477/2021
Decreto 10.527/2021
Decreto 10.606/2021
Decreto 10.609/2021
Decreto 10.613/2021
Decreto 10.659/2021
Decreto 10.664/2021
Decreto 10.684/2021
Decreto 10.696/2021
( - ) VALOR DO PRESENTE DECRETO
( = ) SALDO REMANESCENTE

CONTA
5.566-2
600.002-5
6.882-9
5.572-7
08.129-9
15.163-7
15-5
35.018-4
46.798-7
63.298-8
63.296-1
63.232-5
142.659-0
45000006-7
04.480-0
66.804-4
103.210-0
80.463-0
10.644-5
71.017-9

SALDO DEZ/2020
9.786.640,23
30.751.273,20
370.639,78
11.627.192,19
167.987,40
1.730.141,95
3,00
52.284,04
751.401,89
785.227,23
10.864.555,48
305.969,15
365.392,72
110.000,00
673.299,46
1.206,31
449.852,43
137,00
14.405,80
49.433,27
68.857.042,53

.775.749,66
64.081.292,87
14.655.998,19
1.000.000,00
349.000,00
50.000,00
6.000.000,00
115.000,00
225.126,72
336.000,00
1.500.000,00
224.149,31
140.000,00
370.000,00
620.000,00
40.000,00
349.000,00
13.550,00
130.000,00
750.000,00
10.000,00
471.500,00
300.000,00
260.272,16
77.400,00
130.000,00
770.000,00
150.000,00
275.000,00
920.000,00
48.505.294,68
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DECRETO Nº 10.701, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de 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 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 573.000,00
(quinhentos e setenta e três mil reais), a saber:
14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
14.01.01 SERVIÇO DE ESPORTES
27.812.3100 - 2483
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E ÁREAS DEST. PRÁTICA ESPOR (2741)
Fonte de Recurso: 124
Código de Aplicação: 124.0029
VALOR: 573.000,00
TOTAL: 573.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com a expectativa do excesso de
arrecadação do recurso de fonte 124, código de aplicação 124.0029 - CR CEF 904576/2020
EXECUÇÃO AÇÕES RELATIVAS ESPORTE firmado junto ao MINISTÉRIO DA CIDADANIA, inscrito
no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, destinado Ampliação do Ginásio de Esportes da Secretaria
Municipal de Esportes na Avenida Boa Vista, nº 220 – Bairro Parque Boa Vista, Varginha/MG e
Construção de Arquibancada Coberta no Ginásio Nego Horácio na Rua Londres, nº 360 – Vila
Barcelona, Varginha/MG; valor conforme item V, página 3, das CONDIÇÕES GERAIS do Contrato
de Repasse NP 904576/2020/MCIDADANIANWCAIXA datado de 31 de dezembro de 2020, cujo
repasse será creditado na Agência CEF 0163, Conta 647.040-4.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 08 de novembro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.702, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 08/11/2021, na Fonte
200 - Recursos Ordinários, no valor R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 2.087.000,00
(dois milhões e oitenta e sete mil reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS
15.451.5090 - 2516
4.4.90.00.00 MANUT., PAVIMENT. E CONSERV. VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS (2653)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 2.087.000,00
TOTAL: 2.087.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, conforme cálculo do
Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 08 de novembro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
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ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
200 – Recursos Ordinários – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTAS BANCÁRIAS
CÓD NOME
AGÊNCIA CONTA
SALDO DEZ/2020
1
BRASIL MOVIMENTO
032-9
5.566-2
9.786.640,23
4
CEF MOVIMENTO
163
600.002-5
30.751.273,20
8
BRASIL I.T.R.
032-9
6.882-9
370.639,78
46
BRASIL F.P.M.
032-9
5.572-7
11.627.192,19
93
ITAÚ - MOVIMENTO
3178
08.129-9
167.987,40
107
BRASIL IPTU
032-9
15.163-7
1.730.141,95
9177 CEF FUNDO MUNIC HABITAÇÃO
163
15-5
3,00
9183 BRASIL CAUÇÃO
032-9
35.018-4
52.284,04
9186 BRASIL PM SNA SIMPLES NACIONAL
032-9
46.798-7
751.401,89
9276 BRASIL IPVA
032-9
63.298-8
785.227,23
9277 BRASIL ICMS
032-9
63.296-1
10.864.555,48
9290 BRASIL IPM IPI EXPORTAÇÃO
032-9
63.232-5
305.969,15
9362 CEF POUPANÇA 13º SALÁRIO
163
142.659-0
365.392,72
9443 SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO 3344
45000006-7 110.000,00
9474 ITAÚ ARREC. TRIBUTOS
3178
04.480-0
673.299,46
9484 BRASIL PMV CARTÃO GOVERNO
032-9
66.804-4
1.206,31
9520 SICOOB CREDIVAR ARRECADAÇÃO
3180
103.210-0
449.852,43
9527 BRASIL CONTR. CV SEDS EQUIP GM
032-9
80.463-0
137,00
9548 BRASIL ARRECADAÇÃO ISSQN
032-9
10.644-5
14.405,80
9653 CEF CONCURSO PÚBLICO
163
71.017-9
49.433,27
TOTAL BANCOS
68.857.042,53
( - ) RESTOS A PAGAR
4.775.749,66
( = ) SUPERAVIT
64.081.292,87
( - ) VALOR JÁ UTILIZADO
15.575.998,19
Decreto 10.210/2021
1.000.000,00
Decreto 10.216/2021
349.000,00
Decreto 10.226/2021
50.000,00
Decreto 10.250/2021
6.000.000,00
Decreto 10.291/2021
115.000,00
Decreto 10.321/2021
225.126,72
Decreto 10.322/2021
336.000,00
Decreto 10.351/2021
1.500.000,00
Decreto 10.380/2021
224.149,31
Decreto 10.384/2021
140.000,00
Decreto 10.395/2021
370.000,00
Decreto 10.406/2021
620.000,00
Decreto 10.424/2021
40.000,00
Decreto 10.431/2021
349.000,00
Decreto 10.449/2021
13.550,00
Decreto 10.467/2021
130.000,00
Decreto 10.476/2021
750.000,00
Decreto 10.477/2021
10.000,00
Decreto 10.527/2021
471.500,00
Decreto 10.606/2021
300.000,00
Decreto 10.609/2021
260.272,16
Decreto 10.613/2021
77.400,00
Decreto 10.659/2021
130.000,00
Decreto 10.664/2021
770.000,00
Decreto 10.684/2021
150.000,00
Decreto 10.696/2021
275.000,00
Decreto 10.700/2021
920.000,00
( - ) VALOR DO PRESENTE DECRETO
2.087.000,00
( = ) SALDO REMANESCENTE
46.418.294,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.704, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de 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
6.781 de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 960.000,00
(novecentos e sessenta mil 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: 960.000,00
TOTAL: 960.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
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recurso de fonte 159, código de aplicação 159.2009, transferência de recursos MAC
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAES, com base nas receitas realizadas até o dia 08 de novembro
de 2021, 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, 08 de novembro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações
e Serviços Públicos de Saúde
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
159.2009 - MAC CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAES
RECEITA:
1.7.1.8.03.2.1.0012 - MAC CORONAVÍRUS (COVID 19) SAES (1690)
CONTA BANCÁRIA:
9659 - CEF MAC CORONAVÍRUS (COVID 19) SAES, Ag. 0163 C/C 624.020-4
JANEIRO
0,00
FEVEREIRO
0,00
MARÇO
960.000,00
ABRIL
0,00
MAIO
480.000,00
JUNHO
480.000,00
JULHO
960.000,00
AGOSTO
960.000,00
SETEMBRO
1.866.000,00
OUTUBRO
960.000,00
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
6.666.000,00
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
0,00
(=) EXCESSO APURADO
6.666.000,00
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
5.368.500,00
Decreto 10.315/2021
960.000,00
Decreto 10.392/2021
480.000,00
Decreto 10.414/2021
480.000,00
Decreto 10.474/2021
960.000,00
Decreto 10.548/2021
960.000,00
Decreto 10.624/2021
1.359.000,00
Decreto 10.646/2021
169.500,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
960.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE
337.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.705, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 85.618,29 (oitenta e
cinco mil seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2534
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (117)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 35.618,29
14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
14.01.02 COORDENAÇÃO SERV. ESPORTES E LAZER
27.812.3100 - 2484
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3.3.50.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN.E ATIVID. ESPORTIVAS (735)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 50.000,00
TOTAL: 85.618,29
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$ 85.618,29
(oitenta e cinco mil seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2485
3.3.50.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (85)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 35.618,29
08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.4300 - 2543
3.3.50.00.00 CO-FINANC. ENTID. PREST. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (412)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0001
VALOR: 25.000,00
08.244.4600 - 2549
3.3.50.00.00 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTAÇÃO DE (418)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0001
VALOR: 25.000,00
TOTAL: 85.618,29
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 08 de novembro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.706, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA PELA LEI Nº
6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elabora-ção da Proposta
Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Gov-erno;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas respectivas dotações;
e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte de recurso,
não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22 de dezembro de
2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), a saber:
05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01.00 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
28.843.9100 - 2508
4.6.90.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL (157)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 132.000,00
TOTAL: 132.000,00
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$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais),
a saber:
05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01.00 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
28.843.9100 - 2508
4.6.91.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL (158)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 132.000,00
TOTAL: 132.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 09 de novembro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
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DECRETO Nº 10.707, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.

DECRETO Nº 10.708, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elabora-ção
da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Go-verno;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas respectivas
dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte de
recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22 de
dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 20.926,97 (vinte mil
novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), a saber:
13.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.01
SERVIÇO DE TURISMO E EVENTOS
23.695.6400 - 2521
3.3.90.00.00 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS (696)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 20.926,97
TOTAL: 20.926,97
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$ 20.926,97 (vinte
mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), a saber:
13.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMERCIO
13.01.01
SERVIÇO DE TURISMO E EVENTOS
23.122.6400 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (702)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 677,46
23.122.6400 - 2485
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (711)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 672,00
23.122.6400 - 2485
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (715)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.194,00
23.695.6400 - 2521
4.4.90.00.00 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS (717)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.596,00
23.695.6400 - 2524
4.4.90.00.00 APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL (713)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 762,00
13.01.02
TERMINAL RODOVIÁRIO
23.782.6400 - 2523
3.3.90.00.00 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (721)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.000,00
23.782.6400 - 2523
3.3.90.00.00 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (722)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 11.025,51
23.782.6400 - 2523
4.4.90.00.00 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (723)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.000,00
13.01.03
TERMINAL AEROVIÁRIO
23.781.6400 - 1180
4.4.90.00.00 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO COMPLEXO AEROVIÁRIO (729)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.000,00
23.781.6400 - 2525
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL AEROVIÁRIO (726)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.000,00
23.781.6400 - 2525
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL AEROVIÁRIO (728)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.000,00
TOTAL: 20.926,97
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 11 de novembro de 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 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de
Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2567
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (2311)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 35.000,00
10.302.1500 - 2570
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DA OFERTA DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIA (2633)
Fonte de Recurso: 202
Código de Aplicação: 202.0000
VALOR: 25.000,00
10.302.1500 - 2573
3.3.70.00.00 TRANSF. DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE (1613)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 160.000,00
10.302.1500 - 2574
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD (2756)
Fonte de Recurso: 202
Código de Aplicação: 202.0000
VALOR: 80.000,00
TOTAL: 300.000,00
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$ 300.000,00
(trezentos mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1600 - 2485
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (308)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 16.000,00
10.122.1600 - 2485
3.3.50.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (1399)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000,00
10.122.1600 - 2580
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (1853)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000,00
10.301.1400 - 2652
3.3.90.00.00 IMPLANT. DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (1884)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000,00
10.302.1500 - 2570
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DA OFERTA DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIA (248)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000,00
10.302.1500 - 2571
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA (1432)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000,00
10.302.1500 - 2572
3.3.71.00.00 TRANSF. DE REC. AO CONSÓRCIO INTERMUN. DO SAMU (210)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 60.000,00
10.302.1500 - 2572
3.1.71.00.00 TRANSF. DE REC. AO CONSÓRCIO INTERMUN. DO SAMU (1165)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 60.000,00
10.302.1500 - 2576
3.3.50.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (207)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000,00
10.302.1500 - 2576
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (251)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000,00
10.302.1500 - 2576
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (2659)
Fonte de Recurso: 202
Código de Aplicação: 202.0000

VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
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VALOR: 105.000,00
10.302.1500 - 2577
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO GERAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA (228)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 13.000,00
10.302.1500 - 2577
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO GERAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA (252)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000,00
10.302.1500 - 2577
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO GERAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA (275)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 7.000,00
10.302.1500 - 2577
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO GERAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA (316)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 13.000,00
10.302.1500 - 2579
3.3.90.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO HOSPITAL REGIONAL DO (2324)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 2.000,00
10.302.1500 - 2644
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE (1440)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000,00
10.302.1500 - 2644
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE (1441)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000,00
10.305.1060 - 2559
3.3.90.00.00 ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (1838)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 10.000,00
10.305.1060 - 2648
4.4.90.00.00 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA / AIDS (2313)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000,00
10.305.1060 - 2656
4.4.90.00.00 ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (2316)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 3.000,00
TOTAL: 300.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 11 de novembro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.709, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão
de reais), a saber:
16.00.00 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
16.01.00 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
10.302.1090 - 2042
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES (42)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000.000,00
TOTAL: 1.000.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
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parcial de dotação da Câmara Municipal de Varginha conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº
4.320/1964, no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), a saber:
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.7020 - 1164
3.3.90.00.00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO (21)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 50.000,00
01.031.7020 - 1164
4.4.90.00.00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO (32)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 50.000,00
01.031.7020 - 1165
4.4.90.00.00 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (33)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 66.000,00
01.031.7020 - 1165
4.5.90.00.00 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (39)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 300.000,00
01.122.7080 - 2463
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (11)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 100.000,00
01.122.7080 - 2463
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (17)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 30.000,00
01.122.7080 - 2463
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (19)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 15.000,00
01.122.7080 - 2463
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (28)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 60.000,00
01.122.7080 - 2463
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (35)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 34.000,00
01.131.7080 - 2601
3.3.90.00.00 IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA (20)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 5.000,00
01.131.7080 - 2601
3.3.90.00.00 IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA (26)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 100.000,00
01.131.7080 - 2601
4.4.90.00.00 IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA (38)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 190.000,00
TOTAL: 1.000.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 11 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.710, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 02 DE

ANO XXI - nº 1379

VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.711, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.
CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2019 e 2020.
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 do exercício de 2019 e 2020 abaixo relacionado,
desta Autarquia de Direito Público do Município de Varginha:
Nº Cancelado

Empenho

Justificativa

Fornecedor

201/2020

Saldo não utilizado

2

274/2020

Saldo não utilizado

3

196/2019

Saldo não utilizado

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DE MINAS GERAIS
INDÚSTRIA DE PÃES SONHO
MEU LTDA
RONALDO ANTÔNIO DA SILVA
TOTAL

R.P.
Processado

R.P. Não
Processado
R$ 726,87

R$ 260,00
R$ 260,00

R$ 25,00
R$ 0,00
R$ 751,87

Prefeitura do Município de Varginha, 12 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
CRISTIANO LIMA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO
E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.712, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.
PRORROGA PRAZO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 10.004/2020.
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 14.027/
2015;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada em favor da servidora GLÁUCIA BORGES DA SILVA, detentora do cargo de Auxiliar de Enfermagem – Nível E-10,
a forma de jornada de que trata o Decreto Municipal nº 7.470/2015, tudo em obediência ao inciso VII do artigo 125 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais.
Art. 2º A jornada será pelo período de 08/10/2021 a 07/10/2022.
Art. 3º As demais disposições do Decreto Municipal nº 7.470/2015 ficam mantidas.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 12 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ARMANDO FORTUNATO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DE 2021

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 380,00 (trezentos e
oitenta reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1600 - 2580
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (1854)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 380,00
TOTAL: 380,00
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$ 380,00
(trezentos e oitenta reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1600 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (259)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 380,00
TOTAL: 380,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 12 de novembro de 2021.
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DECRETO Nº 10.717, DE 17 NOVEMBRO DE 2021.
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 9.120 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Varginha,
DECRETA:
Art. 1º O art. 9º do Decreto Municipal nº 9.120, de 05 de dezembro de 2018, passa a ter a
seguinte redação:
Art. 9º As aulas serão ministradas por profissionais das matérias constantes da grade curricular
correspondente a cada curso oferecido pelo Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento de Agentes da Guarda Civil Municipal de Varginha.
§ 1º Os profissionais de que trata o caput deste artigo poderão ser servidores efetivos da
Guarda Civil Municipal de Varginha ou voluntários de outros órgãos ou instituições, por convite
formulado pelo Diretor Administrativo da Guarda Civil Municipal de Varginha ou mediante
contrato de prestação de serviços, precedido do devido procedimento licitatório;
§ 2º Em nenhuma hipótese a atividade docente implicará em vínculo empregatício com a
Autarquia e/ou Município de Varginha.
§ 3º A seleção dos profissionais voluntários de que trata o caput deste artigo será realizada
com base na qualificação dos docentes e análise de currículos;
§ 4º A titulação mínima exigida para os profissionais de que trata o caput deste artigo será de
graduação em nível superior, com exceção das disciplinas de Ordem Unida e Defesa Pessoal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.729, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.547.000,00(hum
milhão, quinhentos e quarenta e sete mil reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
08
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.330.000,00
09
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.13 Obrigações Patronais
17.000,00
10
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.91.13 Obrigações Patronais
200.000,00
TOTAL
1.547.000,00
Art. 2º Os créditos aberto por este decreto serão cobertos com recursos provenientes de:
V – excesso de arrecadação (art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/1964), referente
produção hospitalar ao Sistema Único de Saúde através do Ministério da Saúde, por expectativa
de transferência de recursos a ser concretizada neste exercício 2021, creditada no Fundo
Municipal de Saúde de Varginha, e depois transferida para conta corrente da FHOMUV, Banco
do Brasil, agência 0032-9, conta corrente nº 83.702-4, no valor de R$ 1.547.000,00.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 22 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 10.730, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento - Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
57
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
15.000,00
62
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
485.000,00
TOTAL
500.000,00
Art. 2. Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, à dotação orçamentária
abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
04
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.91.13 Obrigações Patronais
500.000,00
TOTAL
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 22 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.739, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o inciso III, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha–FHOMUV, Crédito Suplementar no valor de R$ 180.000,00(cento e oitenta
mil reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
01
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
50.000,00
03
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.13 Obrigações Patronais
30.000,00
06
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas
100.000,00
TOTAL
180.000,00
Art. 2 Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação Hospitalar
do Município de Varginha-FHOMUV, até o valor mencionado, à dotação orçamentária abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
02
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
180.000,00
TOTAL
180.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 24 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
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DECRETO Nº 10.745, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
REGULAMENTA O EXAME DEMISSIONAL DISPOSTO NO ART. 18-A DA LEI MUNICIPAL Nº
2.673/1995.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições legais
previstas no art. 93, I, “a” da Lei Orgânica Municipal, com fulcro no art. 18-A e no art. 247 da Lei
Municipal nº 2.673/1995,
D E C R E T A:
Art. 1º O exame demissional será realizado por profissional médico do trabalho lotado no Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho – SESMT, o qual atestará as condições de saúde do
servidor público por ocasião dos atos preparatórios ao rompimento do vínculo jurídicoadministrativo com a Administração Direta e Indireta do Município.
Art. 2º Na entrega do requerimento de exoneração, o servidor deverá comparecer ao
Departamento de Recursos Humanos, sendo-lhe entregue o documento de encaminhamento ao
SESMT para agendamento do exame demissional.
Parágrafo único. Na hipótese de demissão, a entrega do documento de encaminhamento pelo
Departamento de Recursos Humanos será feita no dia em que o servidor tomar conhecimento da
decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar, na qual não caiba mais recurso
hierárquico.
Art. 3º Caberá ao servidor a entrega dos resultados do exame demissional ao Departamento de
Recursos Humanos, observado, para tanto, os seguintes prazos:
I – 20 (vinte) dias úteis quando o requerimento do servidor se der no mínimo 30 (trinta) dias antes
da data para a exoneração;
II – 10 (dez) dias úteis quando o requerimento do servidor for inferior a 30 (trinta) dias da data
para a exoneração;
III – 10 (dez) dias úteis, quando o servidor for demitido.
§ 1º Os prazos de que tratam os incisos, iniciar-se-ão a partir do dia em que o servidor ou exservidor, conforme o caso, receber o documento de encaminhamento ao SESMT de que trata o
art. 2º deste Decreto.
§ 2º Em caso de não comparecimento do servidor ou ex-servidor em quaisquer das datas
previstas nos artigos antecedentes e nem dele submeter-se ao exame demissional, o
Departamento de Recursos Humanos notificará o servidor ou ex-servidor por meio de
correspondência dos correios com AR e de publicação no Órgão Oficial do Município,
sucessivamente.
§ 3º O não comparecimento do servidor ou ex-servidor, após esgotadas as medidas no parágrafo anterior, não impedirá que a exoneração ou a demissão seja levada a efeito pela
Administração.
Art. 4º Poderão ser revistos os prazos definidos neste decreto, sempre que houver necessidade em razão das demandas do SESMT ou da entrega do resultado dos exames pelo laboratório.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 24 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.771, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.
ALTERA, EXCEPCIONALMENTE, HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL
DO MUNICÍPIO DE VARGINHA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e
CONSIDERANDO que a Fundação Cultural de Varginha irá promover, nos dias 15, 16 e 17 de
dezembro, na Estação Ferroviária de Varginha, o evento “Estação Cultura”, o qual consistirá nas
apresentações de dança, música e participações de artesãos e escritores;
CONSIDERANDO que o evento “Estação Cultura” contará com o apoio e envolvimento integral
dos servidores da Fundação Cultural de Varginha para a realização do mencionado evento;
CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal nº 10.713, de 16 de novembro de 2021, o
qual altera, excepcionalmente, horário de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública do Município, para o expediente do dia 17 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º O expediente da Fundação Cultural do Município de Varginha, no dia 10 de dezembro de
2021, será das 07:00h às 13:00h.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 02 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 10.772, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.
ESTABELECE TARIFA REMUNERATÓRIA A SER COBRADA PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DE ALUGUEL – TÁXI, NO PERÍODO EM QUE MENCIONA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais,
consubstanciado nos artigos 2º e 53 da Lei Municipal nº 1.595, de 17 de dezembro de 1986;
CONSIDERANDO a relevância do serviço de táxi para o Município de Varginha;
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº 17.043/2021, assim como o disposto na
Lei Municipal nº 1.595/1986 e no Decreto nº 1.592/1992;
CONSIDERANDO a busca por melhorias operacionais, confiabilidade dos serviços e o equilíbrio
econômico financeiro do sistema de transporte de passageiros por táxi.
DECRETA:
Art. 1º Em caráter excepcional, fica permitido o uso de Bandeira “2”, por 24 (vinte e quatro)
horas, para cobrança de tarifas por toda e qualquer viagem ou corrida efetuada em veículos de
aluguel – TÁXI, no período compreendido entre os dias 1º a 31 de dezembro do corrente ano.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 02 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WILLIAM GREGÓRIO GRANDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.774, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO,
ÁREAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 70, inciso XII e alínea “d” do inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município
e de acordo com o que lhe faculta a alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21
de junho de 1941, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, e ainda,
CONSIDERANDO que a educação é um direito social previsto no art. 7º, inciso IV da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Público promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino na rede pública municipal de educação;
CONSIDERANDO que o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do ensino municipal perpassam
por políticas públicas eficientes, dentre as quais incluem o aprimoramento e a modernização das
unidades escolares municipais, tornando-as mais próximas e acessíveis à população;
CONSIDERANDO a constante migração de alunos da rede privada de ensino para a rede pública
municipal, em decorrência das dificuldades econômicas causadas pela COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade premente de ampliar a estrutura da rede municipal de ensino, a
fim de atender à demanda crescente de estudantes;
CONSIDERANDO que a construção de novas escolas demanda tempo, o que poderá causar
prejuízos gravíssimos aos estudantes, pois a rede pública municipal de ensino terá dificuldades
estruturais para atender à mencionada demanda crescente;
CONSIDERANDO que o prédio do Colégio Catanduvas, situado na Avenida Benjamin Constant,
nº 315 – Centro, pertencente à CNEC – Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, tem
condições de abrigar uma nova escola municipal, ou ampliar a capacidade de atendimento de
escola municipal já existente;
CONSIDERANDO, por fim, que é fato público e notório que o referido prédio do Colégio Catanduvas encontra-se fechado há mais de 01 ano, sem demanda de alunos;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável ou
judicial e para efeitos de implantação de unidade escolar municipal as seguintes áreas:
I – ÁREA 1: a integralidade da área registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Varginha sob
a matrícula nº 47.224, localizada na Avenida Benjamin Constant, nº 315 – Centro, de propriedade
da CNEC - Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, com aproximadamente 2.000 m² (dois
mil metros quadrados) e 210,00m (duzentos e dez metros) de perímetro, cujos limites e
confrontações são os seguintes:
Imóvel Matrícula 47.224.
A referida área está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas
Plano Retangulares Relativas Sistema UTM - Datum SIRGAS 2000, referentes ao meridiano
central 45°00' cuja descrição se inicia no vértice 1 de coordenada E(X) 454.060,5521 m e N(Y)
7.615.667,8676 m, assinalado em planta anexa como segue:
Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada UTM E= 454.082,7570 m e N= 7.615.684,1578
m, no ângulo interno de 59°15'30", na extensão de 80,00 m;
Do vértice 2 segue até o vértice 3, de coordenada UTM E= 454.143,4084 m e N= 7.615.658,3618
m, no ângulo interno de 120°41'39", na extensão de 25,00 m;
Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada UTM E= 454.134,1777 m e N= 7.615.636,6252
m, no ângulo interno de 90°01'54", na extensão de 80,00 m;
Finalmente do vértice 4 segue até o vértice 1, (início da descrição), no ângulo interno de 90°00'57",
na extensão de 25,00 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
2.000,00 m² em um perímetro de 210,00 m, e uma área construída de aproximadamente 2.218,00
m², conforme banco de dados presente no Cadastro Imobiliário do Município de Varginha –
Inscrição Cadastral: 080341002001.
CONFRONTAÇÕES:
Do vértice 1 ao vértice 2 limita-se pelo bordo da Rua Professor Felipe Tiago Campos; Do vértice
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2 ao vértice 3 limita-se por linha de divisa, confrontando com imóvel matrícula nº: 41.289;
Do vértice 3 ao vértice 4 limita-se por divisa com muro, confrontando com imóvel matrícula nº:
41.289 e imóvel da Prefeitura do Município de Varginha;
Finalmente do vértice 4 ao vértice 1 limita-se pelo bordo da Avenida Benjamin Constant.
II – ÁREA 2: parte da área registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Varginha sob a
matrícula nº 41.289, localizada na Avenida Benjamin Constant, nº 315 – Centro, de propriedade
da CNEC - Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, cuja metragem a ser desapropriada
é de aproximadamente 1.253,33 m² (hum mil, duzentos e cinquenta e três metros quadrados e
trinta e três centésimos de metro quadrado) e 155,86m (cento e cinquenta e cinco metros e
oitenta e seis centésimos de metro quadrado) de perímetro, cujos limites e confrontações são os
seguintes:
Parte do imóvel matrícula 41.289.
A referida área está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas
Plano Retangulares Relativas Sistema UTM - Datum SIRGAS 2000, referentes ao meridiano
central 45°00' cuja descrição se inicia no vértice 1 de coordenada E(X) 454.144,2316 m e N(Y)
7.615.688,8590 m, assinalado em planta anexa como segue:
Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada UTM E= 454.133,7080 m e N= 7.615.662,4636
m, no ângulo interno de 92°04'03", na extensão de 28,42 m;
Do vértice 2 segue até o vértice 3, de coordenada UTM E= 454.143,4084 m e N= 7.615.658,3618
m, no ângulo interno de 91°11'02", na extensão de 10,53 m;
Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada UTM E= 454.137,5465 m e N= 7.615.644,5582
m, no ângulo interno de 270°05'18", na extensão de 15,00 m;
Do vértice 4 segue até o vértice 5, de coordenada UTM E= 454.139,7894 m e N= 7.615.644,2204
m, no ângulo interno de 75°33'19", na extensão de 2,27 m;
Do vértice 5 segue até o vértice 6, de coordenada UTM E= 454.141,5428 m e N= 7.615.644,3673
m, no ângulo interno de 166°38'49", na extensão de 1,76 m;
Do vértice 6 segue até o vértice 7, de coordenada UTM E= 454.152,3278 m e N= 7.615.650,0707
m, no ângulo interno de 156°55'04", na extensão de 12,20 m;
Do vértice 7 segue até o vértice 8, de coordenada UTM E= 454.164,9244 m e N= 7.615.644,4913
m, no ângulo interno de 231°45'38", na extensão de 13,78 m;
Do vértice 8 segue até o vértice 9, de coordenada UTM E= 454.179,0615 m e N= 7.615.676,4089
m, no ângulo interno de 90°00'00", na extensão de 34,91 m;
Finalmente do vértice 9 segue até o vértice 1, (início da descrição), no ângulo interno de 85°46'47",
na extensão de 36,99 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
1.253,335 m² e um perímetro de 155,86 m, e uma área construída de aproximadamente 1.036,30
m², conforme banco de dados presente no Cadastro Imobiliário do Município de Varginha –
Inscrição Cadastral: 080341003001.
Confrontações:
Do vértice 1 ao vértice 2 limita-se por divisa com muro, confrontando com Prefeitura do Município
de Varginha;
Do vértice 2 ao vértice 4 limita-se por linha de divisa, confrontando com imóvel matrícula nº
47.224;
Do vértice 4 ao vértice 9 limita-se linha de divisa, confrontando com imóvel matrícula nº: 41.289;
Finalmente do vértice 9 ao vértice 1 limita-se por divisa com muro, confrontando com Estado de
Minas Gerais (VTC).
Art. 2º Os limites e confrontações das áreas a serem desapropriadas estão discriminados nos
Memoriais Descritivos constantes nos autos do Processo Administrativo nº 17.877/2021.
Art. 3º A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente para
efeito de imissão provisória de posse em processo judicial de desapropriação, desde logo
autorizado, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria prevista no orçamento do Município.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 02 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
GLEICIONE APARECIDA DIAS BAGNE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.173, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida licença maternidade prevista no artigo 110 da Lei Municipal nº 2.673/1995,
alterada pela Lei Municipal nº 5.025/2009 pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, à servidora
abaixo relacionada:
SERVIDORA
Ana Cristina Ribeiro Beneton Amélio

MATRÍCULA
30.953-5

FUNÇÃO
Assessor de Logística e Segurança

SECRETARIA
GABIV

PERÍODO DE GOZO: 22/10/2021 a 19/04/2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 18.210, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

PORTARIA Nº 18.224, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a partir de 12/11/2021, a servidora DANIANE MOREIRA DE OLIVEIRA,
do cargo de TNS/ES/Médico Pediatra - Nível E-24, nomeada pela Portaria nº 15.819/2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.211, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de terem sido
habilitadas em Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Larissa Elen Nery Lira
Técnico em Enfermagem/US - Nível E-10
38º
Erick Cavalcanti Cossa
TNS/ES/Médico Plantonista/Clínico Geral - Nível E-24
18º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.225, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade nos períodos abaixo especificado, aos seguintes servidores:
SERVIDOR
Luciana Aparecida Rodrigues
Tatiane Vitar Zacaroni Lourenço
Hudson Paulino

MATRÍCULA
16.738-0
19.444-0
27.567-1

CARGO
Auxiliar de Serviços Públicos
Auxiliar de Serviços Públicos
Auxiliar de Serviços
Públicos/Obras Diversas

SECRETARIA
SOSUB
SEMUS

PERÍODO DE GOZO
De 01/12/2021 a 30/12/2021
De 06/12/2021 a 04/01/2022

SOSUB

De 01/12/2021 a 30/12/2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.215, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora MICHELE APARECIDA RIBEIRO, para substituir a senhora CAMILA
GOMES DOMINGUES, Encarregada da Seção de Controle Pessoal.
Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de férias
regulamentares, no período de 16/11/2021 a 05/12/2021.
Art. 2º A substituta fará jus ao recebimento, durante a substituição, da diferença entre o seu
vencimento e aquele pago a Encarregada da Seção de Controle de Pessoal, sem as vantagens
pessoais da substituída.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.218, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor Edson José Dias, Agente Fiscal - nível E-17, matrícula 14.437-1,
para exercer atividade fiscalizadora não prevista na tabela, conforme art. 18 da Lei nº 5.353 de
16 de maio de 2011, no Departamento de Geoprocessamento da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano – SEPLA, com o objetivo de exercer atividade de apoio em vistorias ao SCT
(Setor de Cadastro Técnico) e ao SIG (Setor de Informações Georreferenciadas), com efeito a
partir de 19 de novembro de 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.221, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem
habilitadas em Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Edequias Severino Teodoro Auxiliar de Serviços Públicos/ Manutenção
e Conservação de Próprios Públicos - Nível E-01
56º
Alexander Rossignoli
Auxiliar de Serviços Públicos/ Manutenção
e Conservação de Próprios Públicos - Nível E-01
57º
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Anderson Messias Xavier Auxiliar de Serviços Públicos/ Manutenção
e Conservação de Próprios Públicos - Nível E-01
58º
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Mariangela Aparecida Miguel Auxiliar de Serviços Públicos/ Manutenção
e Conservação de Próprios Públicos - Nível E-01
59º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.222, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em
Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Daniel Costa Brito Pereira Auxiliar de Serviços Públicos/ Servente Escolar - Nível E-01 43º

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à
distância para a servidora abaixo relacionada, que comprovou estado gravídico nos termos do
disposto no Parágrafo único, art. 1º, Decreto nº 10.378/2021:
SERVIDORA
MATRÍCULA FUNÇÃO
SECRETARIA
Amanda Dantas Severino Barbosa

27.496-2

Agente de Combate às Endemias

SEMUS

Art. 2º A servidora afastada com fulcro no Decreto Municipal nº 10.378, de 19 de maio de 2021,
deverá se submeter às disposições nele contidas.
Art. 3º A servidora autorizada ao exercício de atividades no regime de teletrabalho, trabalho
remoto ou outra forma de trabalho à distância fica ciente que cessada a situação de emergência
em saúde pública declarada pelo Decreto Municipal nº 9.738 de 18 de março de 2020, deverá
retornar imediatamente a sua unidade de trabalho para exercício presencial das atividades.
Art. 4º Caso a servidora relacionada no art. 1º, necessite realizar tratamento de saúde durante
o regime de teletrabalho que a impossibilite do exercício das funções, ficará sujeita às regras
para entrega de atestados médicos, conforme estabelecido pelo Órgão em que for lotada.
Parágrafo único. Cessada a incapacidade laboral, deverá retornar imediatamente ao regime de
teletrabalho.
Art. 5º O regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância cessa
automaticamente com o início da licença maternidade, estabelecida no art. 110 da Lei Municipal nº
2.673/1995.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.226, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora BEATRIZ VILELA SANTOS SILVA, do cargo de Técnico de
Enfermagem, EF-06, nomeada pela Portaria nº 14.358/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 04/10/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.227, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor LUIS PAULO RODRIGUES PINTO, do cargo de Escriturário
EF-05, nomeado pela Portaria nº 9.243/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 01/10/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.228, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem
habilitadas em Concurso Público Municipal – Edital 001/2018:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
NOME
CARGO
CLASSIF.
Lívia Moraes Perrota
Técnico de Enfermagem EF - 06
99°
Kadyma Lúcia Martins de Lima Amaral Técnico de Enfermagem EF - 06
103º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.232, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

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

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 18.198/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a data do vencimento do prazo da Portaria anterior.

PORTARIA Nº 18.223, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

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

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ter sido habilitada
em Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Verônica Macedo dos Santos
Oficial de Administração - Nível E-10
102º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 18.233, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 18.202/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 18.234, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

PORTARIA Nº 18.240, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão Especial para analisar as propostas técnicas apresentadas em
atendimento à Edital de Chamamento Público e selecionar entidade fechada de Previdência
Complementar - EFPC que, no âmbito do Regime de Previdência Complementar Municipal,
administrará o plano de Previdência Complementar Privado a ser ofertado aos servidores públicos do Município de Varginha.
Art. 2º Designar para compor a referida Comissão, sob a coordenação do primeiro:
I – Sra. Ana Maria Rosa, Diretora do Departamento de Recursos Humanos;
II - Sr. Guilherme Henrique de Souza Lana, Procurador Municipal;
III – Sra. Mirian Lêda Aguiar, Diretora do Departamento de Administração.
Art. 3º A Comissão de Seleção, dentro do escopo de suas atribuições, poderá solicitar informações complementares às constantes no Edital para o adequado atendimento de suas atribuições.
Art. 4º A Comissão Especial também poderá participar de reuniões com as entidades gestoras de
planos de Previdência Complementar, dos órgãos de supervisão e fiscalização e realizar visitas
de benchmark, com vistas a validar e qualificar o processo de seleção de EFPC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.235, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
Considerando a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a qual “Estabelece normas
gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos
de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de
cooperação”;
Considerando o Decreto Municipal nº 9.105, de 29 de novembro de 2018, o qual “Dispõe sobre
as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração
Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil e dá outras providências”;
Considerando a necessidade de constituição da Comissão de Seleção de que trata o inciso X
do art. 2º da Lei Federal nº 13.019/2014 e os artigos 8º e 10 do Decreto Municipal nº 9.105/2018;
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída Comissão de Seleção, à qual compete o processamento e julgamento de
Chamamentos Públicos no âmbito da Administração Pública Municipal, pertinentes à pasta da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, respeitadas as condições e os critérios de seleção
estabelecidos no respectivo Edital de Chamamento, bem como as disposições da Lei Federal nº
13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.726/2016 e pelo Decreto Municipal nº
9.105/2018.
Art. 2º A Comissão de Seleção de que trata o artigo antecedente será composta pelos seguintes
membros:
I – Miguel José de Lima;
II – Patrícia Teodora Borges;
III – Ana Elisa Romanelli Teles.
Art. 3º Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar apoio de servidores
públicos especialistas nas políticas públicas respectivas, objeto do chamamento em
processamento e julgamento, nos moldes do que determina o § 4º do art. 9º do Decreto Municipal
nº 9.105/2018.
Art. 4º Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora nomeados serão considerados serviços
públicos relevantes, dos quais não fazem jus ao recebimento de gratificação ou qualquer espécie
de vantagem pecuniária em razão do exercício das suas funções.
Art. 5º A Comissão de Seleção, bem como a nomeação de seus membros, terá vigência até o
término dos chamamentos públicos processados no exercício de 2021, a contar da publicação
da presente Portaria, sendo possível sua prorrogação.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para perante o Banco do Brasil S/
A e SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS, emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, autorizar débito em conta relativo a operações, retirar cheques
devol-vidos, endossar cheque, sustar/contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar
cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas,
efetuar saques em conta corrente, efetuar saques em poupança, efetuar pagamentos por meio
eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, efetuar pagamentos exceto por meio
eletrônico, efetuar transferências exceto por meio eletrônico, efetuar movimentação financeira
no RPG, consultar contas/aplic. programas repasse recursos, liberar arquivos de pagamentos
no Gerenciador Financeiro, solicitar saldos e extratos de investimentos, solicitar saldos e extratos de operações de crédito, emitir comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico, encerrar contas de depósito, consultar obrigações do débito direto
autori-zado – DDA, assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviços,
assinar contrato de câmbio e seus respectivos aditivos e averbações, assinar proposta de
abertura de carta de crédito de importação, assinar contratos de câmbio pronto, autorizar
transações no balcão de comércio exterior, assinar boleto de câmbio, efetuar serviços de
câmbio e comércio exterior, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA - GCMV, CNPJ 06.204.990/
0001-66.
NOME : MARCOS CLEBER SALES
CPF: 031.865.846-12
CARGO: Diretor Administrativo da Guarda Civil Municipal de Varginha
NOME : BERENICE DE SOUZA GONCALVES
CPF : 495.753.686-49
CARGO: Assessor Contábil e Administrativo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA N° 18.237, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica constituída uma Comissão integrada pelos servidores: WADSON SILVA CAMARGO,
LUPÉRCIO NARCISO VIEIRA E JUNIOR MACHADO PAULINO para, sob a presidência do primeiro,
em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/1964, certificar o inventário físico e financeiro da
Prefeitura do Município de Varginha referente ao exercício de 2021, observando a segregação
de funções e o conhecimento técnico específico.
Art. 2º Compete à Comissão ora constituída certificar o Inventário Físico e Financeiros dos
valores: do Passivo Circulante e não Circulante e das Contas representativas do Atos Potenciais
Ativos e Passivos;
§ 1º A Comissão apresentará à Controladoria Geral, em 30 (trinta) dias a contar do encerramento
do exercício de 2021, as certidões mencionadas no caput deste artigo.
§ 2º Nos termos do inciso IV do art. 74 da Constituição Federal, a certidão emitida por esta
comissão será ratificada pela Controladoria Geral do Município antes da Prestação de Contas
ser remetida ao Tribunal de Contas.
Art. 3° A Comissão permanecerá constituída até a conclusão do processo de prestação de
contas de 2021.
Art. 4° Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora nomeados serão considerados serviço
público relevante não sendo, portanto, remunerados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.238, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros nomeados abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal
de Assistência Social – CMAS.
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
REPRESENTANTES DE TRABALHADORES OU ORGANIZAÇÕES- SUAS
TITULAR : Talita Aguiar Elisei
SUPLENTE : Verônica Neves de Souza Borges
Art. 2º No desempenho de suas funções, os membros ora nomeados, deverão observar as
disposições constantes da Portaria nº 15.766/2019, que permanece inalterada em seus demais
termos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.241, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e nos termos da alínea “c”, inciso II, do art. 93, da Lei Orgânica do Município e;
Considerando a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a qual “Estabelece normas
gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de
trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de
cooperação”;
Considerando o Decreto Municipal nº 9.105, de 29 de novembro de 2018, o qual “Dispõe sobre
as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração
Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil e dá outras providências”;
Considerando a necessidade de constituição da Comissão de Monitoramento e Avaliação de
que trata o inciso XI do art. 2º da Lei Federal nº 13.019/2014 e os artigos 8º e 10 do Decreto
Municipal nº 9.105/2018;
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída, como órgão colegiado, Comissão de Monitoramento e Avaliação, à qual
compete o monitoramento, avaliação e fiscalização do conjunto de parcerias, no âmbito da
Administração Pública Municipal, pertinentes à pasta da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS,
observadas as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Federal
nº 8.726/2016 e do Decreto Municipal nº 9.105/2018.
Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação de que trata o artigo anterior será composta
pelos seguintes membros:
I– Miguel José de Lima;
II – Patrícia Teodora Borges;
III – Ana Elisa Romanelli Teles.
Art. 3º As deliberações e as decisões da Comissão serão tomadas mediante o expresso
consentimento da maioria absoluta de seus membros.
Art. 4º Para desempenho de suas funções, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá
valer-se de apoio técnico de terceiros, delegar competências ou firmar parcerias com órgãos ou
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, nos moldes do que
determina o § 2º do art. 10 do Decreto Municipal nº 9.105/2018.
Art. 5º Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora nomeados serão considerados serviços
públicos relevantes, dos quais não fazem jus ao recebimento de gratificação ou qualquer espécie
de vantagem pecuniária em razão do exercício das suas funções.
Art. 6º A Comissão de Monitoramento e Avaliação, bem como a nomeação de seus membros, terá
vigência até a data de 31 de dezembro de 2021, a contar da publicação da presente Portaria,
sendo possível sua prorrogação.
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PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio
: 047/2021. Datado de 19/08/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 10.023/2021
Objeto
: Viabilizar o estágio curricular obrigatório e não obrigatório de clínica cirúrgica, urgência e emergência aos alunos de curso de graduação em medicina da Universidade de
Vassouras, nas dependências da Prefeitura do Município de Varginha, vinculado aos Hospitais
credenciados na Secretaria de Saúde do Município
Partes
: Município de Varginha e a
Fundação Educacional Severino Sombra
Valor
: Convênio não oneroso para o Município
Prazo
: 3 (três) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, o Sr. Marco Antônio Vaz Capute
e o Sr. Marco Antônio Soares de Souza
e a Sra. Paula Pitta de Resende Côrtes

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 383/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 353/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de empresa especializada, visando a execução dos
serviços de reparos e manutenções nos abrigos de ônibus , mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 15 / 12 / 2021 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 384/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 354/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de equipamentos e materiais de vigilância eletrônica,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 15 / 12 / 2021 às 10h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 386/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 356/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de serviços incluindo o fornecimento de mão-deobra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução de
instalações elétricas , mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 15 / 12 / 2021 às 15h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 387/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 357/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 16 / 12 / 2021 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 388/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 358/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de grama esmeralda, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 16 / 12 / 2021 às 10h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 385/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 355/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 389/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 359/2021

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo objeto
constitui-se da aquisição de pneus novos, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 15 / 12 / 2021 às 13h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de equipamentos odontológicos, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 16 / 12 / 2021 às 15h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021.

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

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 390/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 360/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 394/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 364/2021

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de carnes, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 17 / 12 / 2021 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de serviços para impressão de documentos e
reprodução de cópias reprográficas, incluindo fornecimento de máquinas /
equipamentos e insumos, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 12 / 2021 às 13h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 391/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 361/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de lanches, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 17 / 12 / 2021 às 10h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 392/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 362/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de serviços técnicos profissionais especializados
na área de engenharia de transportes para elaboração de diagnóstico do Sistema de
Transporte Escolar Rural , mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 12 / 2021 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 393/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 363/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de produtos
hortifrutigranjeiros para abastecimento do zoológico Municipal, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 12 / 2021 às 10h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 395/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 365/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 12 / 2021 às 15h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 396/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 366/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de materiais ambulatoriais, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 21 / 12 / 2021 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 356/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 327/2021
O Município de Varginha (M.G.), através de seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna
público que por motivos de ordem técnica, os procedimentos relativos à Licitação – Pregão
Presencial nº. 327/2021, cujo objeto constitui-se da contratação de serviços incluindo o
fornecimento de mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos
necessários para controle de pombos em unidade educacional, fica redesignada a
data de 16/12/2021 às 13h30 (treze horas e trinta minutos), para a sessão pública com o
recebimento dos Envelopes das Propostas e Habilitação, junto ao Departamento de Suprimentos
do Município, sito na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva.
Varginha(M.G.), 02 de dezembro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCORRÊNCIA nº 002/2021
D E C I S Ã O - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
A comissão permanente de licitações do município de Varginha, para os efeitos do artigo 109,
inciso I, alínea 'b' da lei de licitações, em observância ao estabelecido no § 1º do artigo 109 do
citado diploma legal, torna público que, após a análise das propostas técnicas referentes ao
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processo licitatório – Concorrência nº 002/2021, cujo objeto constitui-se do Registro de
Preços para Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia e/ou Arquitetura para
elaboração de Levantamentos Cadastrais, Sondagens, Levantamentos Topográficos, Projetos Executivos, Memoriais Descritivos, Orçamentos e Cronogramas FísicoFinanceiros de obras de ampliação e reforma de todas as edificações (CEMEIS e
Escolas, tanto urbana como rural, prédios administrativos) da Secretaria Municipal
de Educação, decidiu por atribuir às empresas licitantes a seguinte pontuação: Eficácia Projetos
e Consultoria LTDA: 100,00 (cem) pontos; Solar Construções Projetos e Consultoria
LTDA: 100,00 (cem) pontos.
Varginha (MG), 30 de novembro de 2021.
Sivaldo Afonso Piva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 308/2021
DECISÃO
O Pregoeiro do Município de Varginha/MG, para os efeitos legais, torna público que, após os
trabalhos de análise e julgamento da Licitação – Pregão Presencial nº 308/2021, cujo objeto
constitui-se da Aquisição de Materiais Ambulatoriais, decidiu por classificar, habilitar e
declarar vencedoras no presente certame as empresas Inovamed Hospitalar Ltda.,
Multimedic Comercial Ltda., Alfalagos Ltda., Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.,
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., MedCenter Comercial Ltda., DG
Indústria e Distribuição Ltda., Dutra e Silva Distribuidora Ltda. e Farma 2 Produtos
para Saúde Ltda.
Varginha (MG), 02 de dezembro de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 002/2018
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento administrativo foram
praticados em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO o presente procedimento, que tem por objeto o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais
receitas municipais, em guias de arrecadação, padrão FEBRABAM, por meio de suas
agências, com prestação de contas por meio magnético (Arquivo Retorno) dos valores
arrecadados, por inexigibilidade de Licitação, em favor da Caixa Econômica Federal.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 23 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 234/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de aparelho hematológico
automático, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da
empresa Addlife Diagnósticos EIRELI: Item 01 – Aparelho Hematológico Automático de uso
veterinário – 03 partes – 220V(50/60HZ) – consumo de energia de 150VA – operável 24 h/dia c/
função auto desligamento – diluição, mistura, lavagem e limpeza automáticas – sistema de
lavagem automática probe interna e externa – consumo baixo de amostra – armazenamento: 50
mil resultados de amostra, incluindo histogramas – impressora termo sensível – temperatura
ambiente do analisador entre 15 e 30ºC – umidade relativa de 30 a 85% - tempo de análise de
aprox. 70 mil amostras p/hora. – R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) Un – Prokan
PE-6800 Vet, perfazendo o valor total da contratação em R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e
quinhentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 25 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 266/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de enxoval hospitalar para
Unidade de Pronto Atendimento – UPA, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da
Lei Licitatória, em favor das empresas Acácia Comércio de Tecidos Hospitalares Ltda. ME:
Lote 01, composto por Item 01 – Lençol solteiro fundo branco estampado corrido branco com
logo (UPA) bordado 6x3cm, tamanho 180x280cm – 50% algodão + 50% poliester-180 fios – R$
55,70 (cinquenta e cinco reais e setenta centavos) Un – Brintex, Item 02 – Fronha envelope
fundo branco estampado corrido branco com logo (UPA) bordado 6x3cm, tamanho 50x70cm –
50% algodão + 50% poliester- 180 fios – R$ 12,15 (doze reais e quinze centavos) Un – Brintex,
Item 03 – Virol solteiro fundo branco só c/vira estampado corrido branco com logo (UPA) bordado
6x3cm, tamanho 180x240x40cm – 50% algodão + 50% poliester- 180 fios. – R$ 55,70 (cinquenta
e cinco reais e setenta centavos) Un – Brintex, Item 04 – Traçado sarja crua 100% algodão 3/1
tecido AM 2827 – estampado corrido com logo (UPA) 6X3cm – tamanho: 160x110cm. – R$ 25,90
(vinte e cinco reais e noventa centavos) Un – Brintex, no valor de R$ 27.498,80 (vinte e sete mil,
quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) (vinte e sete mil e quinhentos reais), Lote
03, composto por Item 01 – Pijama adulto – tecido AM 2795 – estampado “UPA” - 100% algodão
– indanthren 152gr/m2 – cor verde claro – tamanhos M, G e GG – 40 unidades de cada tamanho.
– R$ 58,22 (cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) Un – Brintex, Item 02 – Pijama adulto
obeso – tecido AM 2795 – estampado “UPA” - 100% algodão – indanthren 152gr/m2 – cor verde
claro – tamanhos XG, XXG, EG e EGG – 20 unidades de cada tamanho. – R$ 67,65 (sessenta e
sete reais e sessenta e cinco centavos) Un – Brintex, Item 03 – Pijama infantil – tecido AM 2795
– estampado “UPA” - 100% algodão – indanthren 152gr/m2 – cor verde claro – tamanhos 10,12
e 14. – R$ 58,22 (cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) Un – Brintex, Item 04 – Camisola
adulto obeso – tecido AM 2795 – estampado “UPA” - 100% algodão indanthren 152gr/m2 – cor
verde claro – tamanhos XG, XXG, EG e EGG – 20 unidades de cada tamanho. – R$ 38,45 (trinta
e oito reais e quarenta e cinco centavos) Un – Brintex, Item 05 – Camisola adulto – tecido AM 2795
– estampado “UPA” - 100% algodão indanthren 152gr/m2 – cor verde claro – tamanhos M,G e GG
– 40 unidades de cada tamanho. – R$ 32,62 (trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) Un
– Brintex, no valor de R$ 24.628,60 (vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta
centavos), perfazendo o valor total da contratação em R$ 52.127,40 (cinquenta e dois mil, cento
e vinte e sete reais e quarenta centavos); e Têxtil LA Comércio Indústria de Tecidos EIRELI
– ME: Lote 02, composto por Item 01 – Toalha de banho tamanho 70x135cm – 90% algodão + 10%
poliester – 405gr – peça personalizada em alto relevo “UPA” na felpa/profissional. Un – Dohler,
Item 02 – Toalha de rosto tamanho 50x80cm - 90% algodão + 10% poliester – 132gr – peça
personalizada em alto relevo “UPA” na felpa/profissional. Un – Dohler, no valor de R$ 12.828,00
(doze mil, oitocentos e vinte e oito reais), Lote 04, composto por Item 01 – Travesseiro com
impermeável – tamanho 50x70cm – composição: revestido + fibra silicone/cretone. Un – Hedrons,
no valor de R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), Lote 05,
composto por Item 01 – Cobertor casal liso – verde claro – med. 2.20mX1.80m – escovado dos
lados – bainha reforçada costura tripla – 100% microfibra de poliester. Un – Parayhba, no valor
de R$ 6.732,00 (seis mil, setecentos e trinta e dois reais), perfazendo o valor total da contratação em R$ 23.089,50 (vinte e três mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 24 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 299/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de
proteção individual – EPI’s, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória,
em favor das empresas Multi Serviços Técnicos Ltda. – EPP: Item 01 – Manguito – manga
(protetor de braço) – tamanho M – R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) Un – Sayro, Item 03 –
Manguito – mangas térmicas protetoras de braço em lycra, proteção UV, cor preta – tamanho
único. – R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) Par – Sayro, Item 05 – Luva de segurança de
algodão pigmentado – tricotada com fios de algodão e poliester – antiderrapante na face palmar
e dedos – s/costura internas – punho tricotado co, algodão e elástico. – R$ 2,50 (dois reais e
cinquenta centavos) Un – Volk, perfazendo o valor total da contratação em R$ 2.726,30 (dois mil,
setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos); Renato Isidoro – ME: Item 04 – Luva tricotada
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c/ banho nitrílico DA 26602 – R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos) Un – Volk, perfazendo
o valor total da contratação em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); e Tork Candido
Ltda. – ME: Item 02 – Manguito – manga (protetor de braço) – tamanho G – R$ 7,30 (sete reais e
trinta centavos) Un – Sayro, perfazendo o valor total da contratação em R$ 116,80 (cento e
dezesseis reais e oitenta centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 25 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 305/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas ADS
Transporte, Consultoria e Informática Ltda.: Item 05 – Nobreak – conforme Memorial
Descritivo – R$ 459,90 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) Un –
Nobreak XNB 600VA-120V Intelbras, perfazendo o valor total da contratação em R$ 459,90
(quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos); Sistema Informática Comércio,
Importação e Exportação Ltda.: Item 01 – Impressora multifuncional laser mono – modelo:
dcp-l2540dw, memoria padrão: 32 mb, memoria opcional: não, velocidade máxima em preto
(ppm): 30 ppm, resolução (máxima) em dpi: 2400 x 600 dpi, capacidade da bandeja de papel: 250
folhas, emulação: pcl6 & br-script3, volume máximo de ciclo mensal: 10.000 paginas, copia de
identidade (id card): sim, resolução de copia (máxima): 600 x 600 dpi, opções de copia: ordenadas,
n em 1, copias múltiplas (ate 99), copia de documentos de identidade, capacidade máxima do adf:
35 folhas, velocidade da copia em preto: 30 cpm, ampliação/redução: 25% - 400%, agrupamento
de copias (2 em 1): sim, tamanho do vidro de exposição: a4, tipo de scanner: mês plana colorida
com alimentador automático de documentos (adf), formatos de arquivo: tiff / bmp / max/jpg/pdf/
secure pdf/png/xps, adf: 35 folhas, resolução interpolada, ate 19200 x 19200 dpi, resolução
óptica do scanner de ate 600 x 2400 dpi, visualização e software ocr: scansoft paperportr se
with ocr for windowsr and presto! r pagemanagerr for macr , digitaliza para email, imagem, ocr,
arquivo, microsoftr sharepointr , dimensões do equipamento sem caixa 40,9 x 39,88 x 31,75 cm,
modo toner save: sim, consumo de energia: printing/standy-by/sleep/510w/60w/5.3w, capacidade de saída do papel: 100 folhas, garantia: limitada de 1 ano, certificação energy star: sim,
dimen-sões do equipamento com caixa: 56,65 x 51,82 x 43,43 cm, peso do equipamento com
caixa: 13,6 kg, peso do equipamento sem caixa: 11,1 kg, visor lcd, 2 linhas interfaces, usb de alta
velocidade, ethernet, wireless 802.11b/g/n, duplex: sim, compatibilidade com dispositivos moveis:
airprint, google cloud print, brother iprint&scan, cortado workplace, wi-fi directr, ciclo mensal
recomendado: 2.000 paginas, tamanhos do papel: a5 ate oficio, sistemas operacionais compatíveis
windows r: sim, mac r: sim. – R$ 3.020,00 (três mil e vinte reais) Un – Brother DCP-L2540DW,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 3.020,00 (três mil e vinte reais); Celio Domingos
Cabral dos Santos – ME: Item 03 – Tablet – tela 10.4” - conforme Memorial Descritivo – R$
1.812,92 (um mil, oitocentos e doze reais e noventa e dois centavos) Un – Samsung Galaxy Tab
A7, Item 04 – Monitor curvo Widescrem – 32” - conforme Memorial Descritivo – R$ 2.573,99 (dois
mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) Un – Samsung 32” FHD T550,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 9.825,67 (nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais
e sessenta e sete centavos); e Informática Maria Fernanda Ltda. ME: Item 02 – Computadores
desktop – processador de no mínimo 3 ghz, cache de 4 mg ou superior, sistema operacional
windows 10 pro original de 64 bits – em português (brasil), placa de video dedicada com no
mínimo 4 gb de memoria – memoria miníma de 16gb, ddr4 o mais recente. dis co rígido de 2tb (7200
rpm) + 256gb ssd. leitor e gravador de dvd/cd (dvd-rw) interno. placa de som integrada. teclado
e mouse do mesmo fabricante do computador. cabo de alimentação, brasil. – R$ 5.250,00 (cinco
mil, duzentos e cinquenta reais) Un – Esy PC / Core I3 10100F / 16GB / HD de 2 TB + SSD256,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 24 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 311/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
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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 equipamentos médicohospitalares, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das
empresas Leistung Equipamentos Ltda.: Item 01 – Ventilador Pulmonar – conforme Termo de
Referência. – R$ 45.880,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais) Un – Leistung –
Modelo LUFT5, perfazendo o valor total da contratação em R$ 45.880,00 (quarenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta reais); Bioeng Vendas e Assistência Técnica de Equipamentos Médicos e Automação Hospitalar Ltda.: Item 02 – Ventilador do tipo Binível – conforme Termo de
Referência. – R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) Un – Philips Respironics Dreamstati On / Avaps,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais); e Alfa Med
Sistemas Médicos Ltda.: Item 03 – Monitor Multiparâmetro – conforme Termo de Referência.
– R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) Un – Alfa Med, perfazendo o valor total da contratação em R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 23 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 315/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação 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 e instalação de aparelhos
de ar condicionado, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Bagatoli Indústria e Comércio de Refrigeração e Eletrônico EIRELI EPP:
Item 01 – Aparelho de ar condicionado – 18000 Btu’s – fixo – tensão 110/220V – c/ dimensões
aproximadas de 65cm(larg.) x 40cm(alt.) - com ciclo reverso – cor branca. – R$ 2.830,00 (dois
mil, oitocentos e trinta reais) Un – Elgin Modelo Ecoplus II, Item 02 – Aparelho de ar condicionado
– 12000 Bts’s – 220V. (instalado) – R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) Un – TCL Modelo
TAC-12CSA1, Item 03 – Aparelho de ar condicionado – 15000 Btu’s – conf. Termo de
Referência.(instalado) – R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) Un – TCL Modelo TAC-18CSA1
Inv, Item 04 – Aparelho de ar condicionado - 12000 Btu’s - conf. Termo de Referência.(instalado)
– R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) Un – TCL Modelo TAC-12CSA1 Inv, Item 05 – Aparelho
de ar condicionado Split – 30000 Btu’s – display digital – comando total de operações no controle
remoto – compressor rotativo – filtro anti-acaro, anti-fungo e anti-bacterias – vazão de ar
1200m³/h – dimensões externas aprox.: 125x33x23cm – peso interno aprox.: 18kg. (instalado) –
R$ 6.190,00 (seis mil, cento e noventa reais) Un – TCL Modelo TAC-30CSA1, perfazendo o valor
total da contratação em R$ 41.840,00 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 23 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 316/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a contratação de serviços inlcuindo o
fornecimento de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos
necessários para instalação de forro em PVC e divisória em unidades educacionais,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas Wilian
dos Santos Francisco Decorações – ME: Lote 01 – Serviços de colocação de divisórias
(CEMEI Nossa Senhora das Graças) – R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais),
perfazendo o valor total da contratação em R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais); e
Divipiso Varginha Ltda.: Lote 02 – Serviços de instalação de forro de PVC (CEMEI Ângela
Aparecida Moreira) – R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total
da contratação em R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 23 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 318/2021

HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 322/2021

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de leite em pó integral em
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Maria Teresa Pereira
Coelho & Cia Ltda.: Item 01 – Leite em Pó Integral – R$ 23,00 (vinte e três reais) Kg – Italac,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 111.320,00 (cento e onze mil, trezentos e vinte
reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 25 de novembro de 2021.

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo
os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de equipamentos e
suprimentos de informática, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas Sistema Informática Comércio, Importação e Exportação
Ltda.: Item 01 – Notebook P5 – conforme memorial descritivo. – R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos
reais) Un – Dell Core I5-1035G1 Modelo Vostro 3501, Item 02 – Micro computador – padrão 5 –
conforme memorial descritivo. – R$ 4.787,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais) Un –
Dell Optiplex 3080 Micro Core I3-10100T, perfazendo o valor total da contratação em R$ 25.474,00
(vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais); Info Direct Comercial Ltda. – ME:
Item 03 – Processador para servidor Dell – conforme memorial descritivo. – R$ 5.490,00 (cinco
mil, quatrocentos e noventa reais) Un – Intel Xeon Silver, Item 04 – Memória RAM p/ servidor Dell
– conforme memorial descritivo. – R$ 8.523,00 (oito mil, quinhentos e vinte e três reais) Un – Dell,
Item 06 – HD Externo portátil – 1.0 TB – UBS 3.0 p/ armazenamento. – R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais) Un – Seagate, perfazendo o valor total da contratação em R$ 31.409,00 (trinta
e um mil, quatrocentos e nove reais); e Adriano Amorim da Silva Edilberto ME: Item 05 – HD
para servidor Dell – conforme memorial descritivo. – R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)
Un – HD Dell – 1.92TB SSD Vsas, perfazendo o valor total da contratação em R$ 12.800,00 (doze
mil e oitocentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 25 de novembro de 2021.

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 320/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de equipamentos
hospitalares, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das
empresas Bioeng Vendas e Assistência Técnica de Equipamentos Médicos e
Automação Hospitalar Ltda.: Item 01 – Maca hospitalar pediátrica – modelo: divã pediátrico –
cor preta – peso:22 kg – leite estofado – densidade 23 – armação tubular em pintura Epoxi –
cabeceira reclinável – suporte p/lençol descartável – pés c/ponteiras em PVC – capacidade: 150
kg – dimensões: 181 x 0,61 x 0,81cm. – R$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete reais) Un –
Salutem Pediátrico, Item 02 – Maca hospitalar adulto – inox estrutura em tubos de açõ inox de 1.1/
4 – chapa 18 e leito em chapa de aço inox de 1,2mm – polimento de alto brilho – cabeceira
regulável – altura regulável através de cremalheira de aço inox c/ angulação de 60 – rodas de 6”
- termoplástico c/ bandagem de alta resistência – freio c/ 2 rodas diagonais – para-choque c/
tubos de aço carbono pintado – revestido de borracha PVC em volta de todo carro maca –
capacidade de peso: 200kg – medida do leito: 1,80 x 0,55 x 0,75cm – medidas totais: 2,00 x 0,68
x 0,80cm – garantia mínima de 1 ano. – R$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais) Un – Força
Medical, Item 03 – Balança digital pediátrica – capacidade: 25 kg – gabinete em plástico ABS
injetado de longa durabilidade na cor branca – concha anatômica em polipropileno injetado na cor
branca – anti-germes – totalmente higienizável – display LCD (cristal líquido) de alta resolução c/
backlignt de cor branca – pés antiderrapantes em borracha sintética – dispositivo indicador de
nível - tipo bolha proteção contra sobrecarga mecânica – dimensões da cobertura: 30L x 28P x
9,5A cm – dimensões da concha: 55P x 33L x 8,5A cm. - selo INMETRO – R$ 1.030,00 (um mil e
trinta reais) Un – Balmak Mobilebaby, Item 04 – Carro de emergência – estrutura/gabinete em aço
pintado/aço inox – com suporte p/ cilindro – suporte se soro – mínimo c/ 4 gavetas – suporte p/
desfibrilador – tábua de massagem e réguas de tomadas. – R$ 3.300,00 (três mil e trezentos
reais) UN – Salutem Inoxidável, Item 05 – Suporte p/ soro em aço/inox – altura regulável c/ rodízio
– regulagem de altura c/ fixação de parafuso volante e 4 tipos de altura na haste c/ ganchos alt.
mínima de 1,85m e alt. máxima de 2,15m. – R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) Un – Força
Medical, Item 06 – Mesa auxiliar hospitalar – estrutura tubular – tampo prateleira em aço inox –
retangular – 60 x 40 x 80cm – pés c/ 4 rodízios de 2 – fabricado em chassi metálico de aço c/
tratamento anticorrosivo e pintura Epoxi eletrostática – garantia de 1 ano. – R$ 690,00 (seiscentos
e noventa reais) Un – Salutem, Item 07 – Cadeira de rodas – em aço com pintura Epoxi –
monobloco apoio p/ braços escamoteável – apoio p/ pés removível – aro de propulsão cromado
– assento reforçado com tiras tensoras especiais – largura de 80cm – almofada em espuma no
assento – distância entre rodas: 1 m – indicada p/ usuários até 250kg. – R$ 5.180,00 (cinco mil,
cento e oitenta reais) Un – Jaguaribe S. Big, perfazendo o valor total da contratação em R$
13.756,00 (treze mil, setecentos e cinquenta e seis reais); e Dental Sâmia Ltda. – ME: Item 08
– Autoclave horizontal de mesa – 50 lts – bivolt – modo de operação totalmente digital – painel
digital c/informações sobre as etapas do ciclo e teclado de comando – câmara de esterilização
em aço inox – bips sonoros de alerta – pés reguláveis – copo dosador graduado – mangueira p/
despressurização e desaceleração automática – controle eletrônico que desarma o sistema em
caso de aumento da temperatura configurável – chave geral ciclo de secador extra – proteção
elétrica: fusíveis – atender Portaria nº 222529/5/2014 – INMETRO – medidas externas: 63,5cm x
42,5x42cm (CxAxL) – medidas internas: D32cm x C62cm – R$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e
cinquenta reais) Un – BS Digitale, perfazendo o valor total da contratação em R$ 53.100,00
(cinquenta e três mil e cem reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 24 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 323/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de trator agrícola, conforme
estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa DCJ Máquinas
Agrícolas Ltda.: Item 01 – Trator Agrícola – R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) Un – LS
Tractor Modelo Plus 80 R, perfazendo o valor total da contratação em R$ 180.000,00 (cento e
oitenta mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 25 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 326/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a contratação incluindo o fornecimento
de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para
instalação de divisórias, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em
favor da empresa Sydney Ribeiro Ramos e Cia Ltda. – EPP: Item 01 – Fornecimento e
instalação de divisórias no CAPS INFANTIL, situado na Rua Santa Margarida, nº.178 – Bom
Pastor, conforme a seguinte distribuição: fornecimento e instalação de um conjunto de divisória
na cor branca, com perfis branco, 1 porta de abrir e 1 janela em acrílico transparente no topo –
medidas: 9,05 x 2,60m; fornecimento e instalação de um conjunto de divisória na cor branca, com
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perfis branco, 1 porta de correr – medidas: 2,81 x 2,42m; fornecimento e instalação de um
conjunto de divisória na cor branca, com perfis branco, 1 porta de abrir e com balcão para
recepção – medidas: 1,20 x 4,00m. – R$ 5.890,00 (cinco mil, oitocentos e noventa reais),
perfazendo o valor total da contratação em R$ 5.890,00 (cinco mil, oitocentos e noventa reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 26 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 328/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação 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 contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de Sistema de Gestão da Assistência Social de acordo com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme estabelecido
no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Jungle Consultoria e Soluções Sociais Ltda., cujo valor global da contratação foi de R$ 17.900,00 (dezessete mil e
novecentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 29 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 314/2021
DECISÃO
O Pregoeiro do Município de Varginha/MG, para os efeitos legais, torna público que, após os
trabalhos de análise e julgamento da Licitação – Pregão Presencial nº 314/2021, cujo objeto
constitui-se da aquisição de equipamentos odontológicos, decidiu por classificar, habilitar
e declarar vencedoras no presente certame as empresas Dental São Cristóvão Ltda. e
Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda. - ME.
Varginha (MG), 29 de novembro de 2021.
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 Artefatos de Concreto, tudo em conformidade com o Edital de Licitação
nº 036/2021 – Pregão Presencial nº 032/2021 – Registro de Preços (Atas de Registro de
Preços nº 034 e 035/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Priscila Crabi Materiais de Construção Ltda. - EPP:
– Esticador de concreto, seção quadrada (10,0 x 10,0) cm, alt. 3,00 m – R$ 45,00 (quarenta e
cinco reais) Pç,
– Meio fio pré moldado 80 x 30 x 12 x 10 cm. ABNT – NBR 14.859/2002 – R$ 13,90 (treze reais e
noventa centavos) Pç,
– Laje pré fabricada comum p/ piso c/ enchimento cerâmica, de largura: 25 cm; altura: 12 cm;
sobrecarga: 300 kg/m². ABNT – NBR 14.859/2002 – R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) m²,
– Laje pré fabricada treliçada p/ forro, enchimento cerâmica, largura: 25 cm; altura: 08 cm;
sobrecarga: 100 kg/m². ABNT – NBR 14.859/2002 – R$ 48,50 (quarenta e oito reais e cinquenta
centavos) m²,
– Meio bloco de concreto aparente, med. 9 x 19 x 19, c/ fundo p/ vedação. ABNT– NBR 12.118 /
2.011 – R$ 1,23 (um real e vinte e três centavos) Un,
– Meio bloco de concreto aparente, med. 14 x 19 x 19, c/ fundo p/ vedação. ABNT–NBR 12.118/
2.011 – R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) Un,
– Esticador de concreto, seção reto (10 x 12) cm, alt. 2,50 m. ABNT - NBR 7.176/2.003, NBR
8.451/2.011 – R$ 48,50 (quarenta e oito reais e cinquenta centavos) Pç,
– Esticador de concreto, seção “T” (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 3,20 m. ABNT – NBR 7.176
/ 2.003, NBR 8.451 / 2.011 – R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) Pç,
– Esticador de concreto, seção “T” (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 2,80 m. ABNT – NBR 7.176
/ 2.003, NBR 8.451 / 2.011 – R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) Pç,
– Canaleta de concreto, classe PS1, DN 200, compr. 1,00. ABNT – NBR 8.890/2.007, NBR 12.654/
2.000 – R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos) Pç,
– Canaleta de concreto, classe PS1, DN 300, compr. 1,00. ABNT – NBR 8.890/2.007, NBR 12.654/
2.000 – R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) Pç,
– Canaleta de concreto, classe PS1, DN 400, compr. 1,00. ABNT – NBR 8.890/2.007, NBR 12.654/
2.000 – R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) Pç,
– Escora de concreto, seção quadrada (10 x 10) cm, alt. 2,30 m. ABNT - NBR 7.176/2.003, NBR
8.451/2.011– R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) Pç,
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– Escora de concreto, seção “T” (10 x 12) cm, alt. 2,30 m. ABNT - NBR 7.176/2.003, NBR 8.451/
2.011 – R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) m²,
– Bloco de concreto aparente, c/ fundo p/ vedação 9 x 19 x 39. ABNT - NBR 12.118 / 2.011 – R$
2,19 (dois reais e dezenove centavos) Un.
2) Contratada: Lajes São Domingos Ltda.
– Mourão de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 2,50 m. ABNT – NBR 7176 / 2.003, NBR
8.451 / 2.011 – R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) Pç ,
– Mourão de concreto, seção “T” (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 3,00 m. ABNT – NBR 7176 /
2.003, NBR 8.451 / 2.011 – R$ 50,00 (cinquenta reais) Pç ,
– Mourão de concreto, seção “T” (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 3,50 m. ABNT – NBR 7176 /
2.003, NBR 8.451 / 2.011 – R$ 50,00 ( cinquenta reais) Pç,
– Esticador de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 3,50 m, de acordo com a ABNT – NBR
7176 / 2.003, NBR8451 / 2.011 – R$ 53,00 (cinquenta e três reais) Pç,
– Esticador de concreto, seção “T” (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 3,00 m, de acordo com a
ABNT – NBR 7.176 / 2.003, NBR 8.451 / 2.011 – R$ 50,00 (cinquenta reais) Pç,
– Escora de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 2,30 m. ABNT – NBR 7.176 / 2.003, NBR
8.451 / 2.011 – R$ 39,00 (trinta e nove reais) Pç,
– Bloco vedação aparente, tipo canaleta 9 x 19 x 19. ABNT – NBR 12.118/2011 – R$ 1,95 (um real
e noventa e cinco centavos) Un,
– Bloco vedação aparente, tipo canaleta 14 x 19 x 19. ABNT – NBR 12.118/2011 – R$ 2,70 (dois
reais e setenta centavos) Un,
– Bloco vedação aparente, tipo canaleta 19 x 19 x 19 – R$ 3,10 (três reais e dez centavos) Un,
– Laje pré fabricada comum p/ forro c/ enchimento cerâmica, largura: 25 cm; altura: 08 cm;
sobrecarga: 100 kg/m². ABNT – NBR 14.859/2002 – R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) m²,
– Meio bloco de concreto aparente, med. 19 x 19 x 19, c/ fundo p/ vedação. ABNT–NBR 12.118/
2.011 – R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos) Un,
– Mourão de concreto, seção quadrada (10 x10 ) cm, alt. 2,20 m. ABNT – NBR 7.176/2.003, NBR
8.451/2.011 – R$ 37,00 (trinta e sete reais) Pç,
– Mourão de concreto, seção quadrada (10 x 10) cm, alt. 2,50 m. ABNT – NBR 7.176/2.003, NBR
8.451/2.011 – R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) Pç,
– Mourão de concreto, seção quadrada (10 x 10) cm, alt. 2,80 m. ABNT - NBR 7.176/2.003, NBR
8.451/2.011 – R$ 49,00 (quarenta e nove reais) Pç,
– Mourão de concreto, seção reto (10 x 12) cm, alt. 2,80 m. ABNT - NBR 7.176/2.003, NBR 8.451/
2.011 – R$ 49,00 (quarenta e nove reais) Pç,
– Mourão de concreto, seção reto (10 x 12) cm, alt. 3,00 m. ABNT - NBR 7.176/2.003, NBR 8.451/
2.011 – R$ 49,00 (quarenta e nove reais) Pç,
– Mourão de concreto, seção reto (10 x 12) cm, alt. 3,20 m. ABNT - NBR 7.176/2.003, NBR 8.451/
2.011 – R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) Pç,
– Mourão de concreto, seção “T” (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 3,20 m. ABNT - NBR 7.176/
2.003, NBR 8.451/2.011 – R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) Pç,
– Esticador de concreto, seção quadrada (10 x 10) cm, alt. 2,50 m. ABNT - NBR 7.176/2.003, NBR
8.451/2.011 – R$ 49,00 (quarenta e nove reais) Pç,
– Esticador de concreto, seção quadrada (10 x 10) cm, alt. 2,80 m. ABNT - NBR 7.176/2.003, NBR
8.451/2.011 – R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) Pç,
– Esticador de concreto, seção quadrada (10 x 10) cm, alt. 3,20 m. ABNT - NBR 7.176/2.003, NBR
8.451/2.011 – R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) Pç,
– Esticador de concreto, seção quadrada (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 2,80 m. ABNT - NBR
7.176/2.003, NBR 8.451/2.011 – R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) Un,
– Tampa de bueiro em concreto armado, tam. 95 cm x 53 cm x10 cm com 08 drenos de 36 cm x
8 cm (armação em malha dupla ferro 1/4”) – R$ 170,00 (cento e setenta reais) Pç,
– Placa de muro pré-moldado 1,50 x 0,50 m – R$ 47,00 (quarenta e sete reais) Pç,
– Esticador de concreto, seção reto (10 x 12) cm, alt. 2,80 m. ABNT – NBR 7.176 / 2.003, NBR
8.451 / 2.011 – R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) Pç,
– Esticador de concreto, seção reto (10 x 12) cm, alt. 3,00 m. ABNT – NBR 7176 / 2.003, NBR 8451
/ 2.011 – R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) Pç,
– Bloco concreto aparente, c/ fundo p/ vedação 14 x 19 x 39. ABNT - NBR 12.118 / 2.011 – R$
2,50 (dois reais e cinquenta centavos) Un,
– Bloco de concreto aparente, c/ fundo p/ vedação 19 x 19 x 39. ABNT - NBR 12.118 / 2.011 – R$
3,20 (três reais e vinte centavos) Un.
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 Fornecimento de Avaliação Psicológica Admissional e Realização de
Coleta de Material para Exames Clínicos Laboratoriais, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 055/2021 – Pregão Presencial nº 050/2021 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº 036/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Diagnóstica Ltda.
– 9439-01 – Hemograma Completo – R$ 10,30 (dez reais e trinta centavos) Un,
– 9440-01 – Glicemia de Jejum – R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) Un,
– 9441-01 – Creatinina – R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) Un,
– 9442-01 – Hemoglobina Glicosilada – R$ 15,00 (quinze reais) Un,
– 9443-01 – Colesterol Total e Frações (HDL / LDL) – R$ 8,00 (oito reais) Un,
– 9444-01 – Triglicérides – R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) Un,
– 9445-01 – Sorologia ANTIHBs – R$ 20,00 (vinte reais) Un,
– 9446-01 – Sorologia HBsAg – R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos) Un,
– 9447-01 – Sorologia AntiHCV – R$ 17,00 (dezessete reais) Un,
– 9448-01 – Sorologia VDRL – R$ 7,00 (sete reais) Un,
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– 9449-01 – Reticulócitos – R$ 6,00 (seis reais) Un,
– 9450-01 – Toxicológico – R$ 15,00 (quinze reais) Un,
– 9451-01 – Acetil – Colinesterase – R$ 6,00 (seis reais) Un,
– 9452-01 – Ácido Transmucônico – R$ 30,00 (trinta reais) Un,
– 9453-01 – Urina I (EAS) – R$ 9,00 (nove reais) Un,
– 9454-01 – Parasitológico de Fezes (EPF) – R$ 10,00 (dez reais) Un,
– 9455-01 – Coprocultura – R$ 10,00 (dez reais) Un,
– 9456-01 – Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes – R$ 20,00 (vinte reais) Un,
– 9457-01 – Raiva Anticorpos Totais – R$ 120,00 (cento e vinte reais) Un,
– 9458-01 – Chumbo Urinário – R$ 10,00 (dez reais) Un,
– 9459-01 – PSA Total – R$ 6,00 (seis reais) Un,
– 9460-01 – PSA Livre – R$ 6,00 (seis reais) Un.
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 combustível (gasolina comum), tudo em conformidade com o Edital de
Licitação nº 270/2021 – Pregão Presencial nº 248/2021 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 122/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Rede Sol Fuel Distribuidora S/A
– Combustível – gasolina comum – 0,50% (meio por cento) de desconto por litro que incidirá
sobre a Tabela da ANP – Agência Nacional de Pétróleo – Coordenadoria de Defesa da Concorrência / Sistema de Levantamento de Preços relativa ao Município de Varginha – Coluna de Preço Médio – Marca Rede Sol / Fabricante Refinaria Petrobrás.
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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
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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
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 dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 Realização de Avaliação Psicológica Admissional e da Realização de
Coleta de Material para Exames Clínicos Laboratoriais, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 021/2021 – Pregão Presencial nº 019/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nº 032 e 033/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Magnetto Imagenologia Médica Ltda. EPP
– Ressonância Magnética Coluna Cervical – R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) Un,
– Ressonância Magnética Coluna Lombo Sacra – R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais)
Un;
2) Contratada: Varginha Imagens Médicas Ltda.
– Raio-X de Coluna Cervical Pa e Perfil (2 Incidências) – R$ 47,50 (quarenta e sete reais e
cinquenta centavos) Un,
– Raio-X de Coluna Dorsal (Torácica) PA e Perfil (2 Incidências) – R$ 47,50 (quarenta e sete reais
e cinquenta centavos) Un,
– Raio-X de Coluna Lombo Sacra PA e Perfil (2 Incidências) – R$ 47,50 (quarenta e sete reais e
cinquenta centavos) Un,
– Raio-X de Joelhos Direito e Esquerdo PA E Perfil (2 Incidências) – R$ 47,50 (quarenta e sete
reais e cinquenta centavos) Un,
– Ultrassonografia Bilateral de Mamas – R$ 95,00 (noventa e cinco reais) Un,
– Ressonância Magnética Joelhos Direito e Esquerdo – R$ 400,00 (quatrocentos reais) Un,
– Ressonância Magnética Coluna Dorsal (Torácica) – R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) Un.
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 Impressão de Carnês de IPTU, tudo em conformidade com o Edital de
Licitação nº 006/2021 – Pregão Presencial nº 006/2021 – Registro de Preços (Atas de
Registro de Preços nº 030 e 031/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Estação Express Tratamento de Dados Ltda
- Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF (Autoenvelopado) – Conforme Anexo III do Termo
de Referência: Formato 210 x 297mm (A4), Papel Sulfite Branco 75g/m², Impressão duplex em
preto e branco, Autoenvelopado, incluindo desenvolvimento do modelo, conversão do banco de
dados da Prefeitura e adequação para emissão, digitalização, se necessário, dos logotipos,
adequação dos arquivos enviados DBF ou TXT ao modelo aprovado, emissão, montagem dos
carnês e autoenvelopamento dos boletos, 1 (uma) página por carnê – R$ 0,20 (vinte centavos)
Un,
- Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP (Autoenvelopado) – Confor-
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me Anexo IV do Termo de Referência: Formato 210 x 297mm (A4), Papel Sulfite Branco 75g/m²,
Impressão duplex em preto e branco, Autoenvelopado, incluindo desenvolvimento do modelo,
conversão do banco de dados da Prefeitura e adequação para emissão, digitalização, se
necessário, dos logotipos, adequação dos arquivos enviados DBF ou TXT ao modelo aprovado,
emissão, montagem dos carnês e autoenvelopamento dos boletos, 1 (uma) página por carnê –
R$ 0,20 (vinte centavos) Un.
2) Contratada: Wilson de Paula Lico Ipuã – ME
- IPTU (Carnê) 1 Parcela – Conforme Anexo I do Termo de Referência: Impressão laser preto,
formato 99 x 210mm ( 03 - três - unidades por folha A4 Branco 75g/m²), 1 (uma) lâmina (capa)
com informações para postagem, 1 (uma) lâmina de “Notificação de Lançamento”, 1 (uma) lâmina
referente a cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²), 1 (uma) a 8 (oito) lâminas, variável
segundo a quantidade de parcelas, 1 (uma) lâmina descrição do imóvel – R$ 0,35 (trinta e cinco
centavos) Un,
- IPTU (Carnê) 2 Parcelas – Conforme Anexo I do Termo de Referência: Impressão laser preto,
formato 99 x 210mm (3 – três - unidades por folha A4 Branco 75g/m²), 1 (uma) lâmina (capa) com
informações para postagem, 1 (uma) lâmina de “Notificação de Lançamento”, 1 (uma) lâmina
referente a cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²), 2 (duas) lâminas referente as
parcelas, 1 (uma) lâmina descrição do imóvel – R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) Un,
- IPTU (Carnê) 3 Parcelas – Conforme Anexo I do Termo de Referência: Impressão laser preto,
formato 99 x 210mm (3 – três - unidades por folha A4 Branco 75g/m²), 1 (uma) lâmina (capa) com
informações para postagem, 1 (uma) lâmina de “Notificação de Lançamento”, 1 (uma) lâmina
referente a cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²), 3 (três) lâminas referente as
parcelas, 1 lâmina descrição do imóvel – R$ 0,31 (trinta e um centavos) Un,
- IPTU (Carnê) 4 Parcelas – Conforme Anexo I do Termo de Referência: Impressão laser preto,
formato 99 x 210mm (3 unidades por folha A4 Branco 75g/m²), 1 (uma) lâmina (capa) com
informações para postagem, 1 (uma) lâmina de “Notificação de Lançamento”, 1 (uma) lâmina
referente a cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²), 4 (quatro) lâminas referente as
parcelas, 1 (uma) lâmina descrição do imóvel – R$ 0,31 (trinta e um centavos) Un,
- IPTU (Carnê) 5 Parcelas – Conforme Anexo I do Termo de Referência: Impressão laser preto,
formato 99 x 210mm (3 unidades por folha A4 Branco 75g/m²), 1 (uma) lâmina (capa) com
informações para postagem, 1 (uma) lâmina de “Notificação de Lançamento”, 1 (uma) lâmina
referente a cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²), 5 (cinco) lâminas referente as
parcelas, 1 (uma) lâmina descrição do imóvel – R$ 0,30 (trinta centavos) Un,
- IPTU (Carnê) 6 Parcelas – Conforme Anexo I do Termo de Referência: Impressão laser preto,
formato 99 x 210mm (3 unidades por folha A4 Branco 75g/m²), 1 (uma) lâmina (capa) com
informações para postagem, 1 (uma) lâmina de “Notificação de Lançamento”; 1 (uma) lâmina
referente a cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²), 6 (seis) lâminas referente as
parcelas – R$ 0,30 (trinta centavos) Un,
- IPTU (Carnê) 7 Parcelas – Conforme Anexo I do Termo de Referência: Impressão laser preto,
formato 99 x 210mm (3 unidades por folha A4 Branco 75g/m²), 1 (uma) lâmina (capa) com
informações para postagem, 1 (uma) lâmina de “Notificação de Lançamento”, 1 (uma) lâmina
referente a cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²), 7 (sete) lâminas referente as
parcelas, 1 (uma) lâmina descrição do imóvel – R$ R$ 0,30 (trinta centavos) Un,
- IPTU (Carnê) 8 Parcelas – Conforme Anexo I do Termo de Referência: Impressão laser preto,
formato 99 x 210mm (3 – três - unidades por folha A4 Branco 75g/m²), 1 (uma) lâmina (capa) com
informações para postagem, 1 (uma) lâmina de “Notificação de Lançamento”, 1 (uma) lâmina
referente a cota única (colorido – papel sulfite azul 75g/m²), 8 (oito) lâminas referente as parcelas,
1 (uma) lâmina descrição do imóvel – R$ 0,30 (trinta centavos) Un,
- ISS Fixo (Autoenvelopado) – Conforme Anexo II do Termo de Referência: Formato 210 x 297mm
(A4), Papel Sulfite Branco 75g/m², Impressão duplex em preto e branco, Autoenvelopado, incluindo
desenvolvimento do modelo, conversão do banco de dados da Prefeitura e adequação para
emissão, digitalização, se necessário, dos logotipos, adequação dos arquivos enviados DBF ou
TXT ao modelo aprovado, emissão, montagem dos carnês e autoenvelopamento dos boletos, 1
(uma) página por carnê – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) Un,
- Mala Direta (Autoenvelopado) – Conforme Anexo V do Termo de Referência: Formato 210 x
297mm (A4), Papel Sulfite Branco 75g/m², Impressão duplex em preto e branco, Autoenvelopado, incluindo desenvolvimento do modelo, conversão do banco de dados da Prefeitura e
adequação para emissão, digitalização, se necessário, dos logotipos, adequação dos arquivos
enviados DBF ou TXT ao modelo aprovado, emissão, montagem dos carnês e autoenvelopamento dos boletos, 1 (uma) página por carnê – R$ 0,19 (dezenove centavos) Un.
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 fornecimento de Kit Escolar, tudo em conformidade com o Edital de
Licitação nº 246/2020 – Pregão Presencial nº 218/2020 – Registro de Preços (Atas de
Registro de Preços nºs 159 à 161/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Capital Papelaria Informática Ltda.
- KIT 1 – Crianças de 0 a 01 ano – R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) kit:
Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): Formato capa: 165x230 mm. Capa/
Contracapa: em papelão 2,2 mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120 g. Cor
4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 01 modelo de capa. Forro (guarda); em
papel offset 120 g., cor 1x0. Acabamento: espiral de plástico - Miolo personalizado 122 folhas
160x230 mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 20 folhas – 4 x 4 cores em papel
couche 115 gramas. Agenda com calendário e 02 datas por página. Personalizado (arte a ser
fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima;
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- KIT 2 – Crianças de 02 anos – R$ 68,03 (sessenta e oito reais e três centavos) ki:
Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): Formato capa: 165x230 mm.
Capa/Contracapa: em papelão 2,2 mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120
g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 01 modelo de capa. Forro (guarda);
em papel offset 120 g., cor 1x0. Acabamento: espiral de plástico - Miolo personalizado 122 folhas
160x230 mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 20 folhas – 4 x 4 cores em papel
couche 115 gramas. Agenda com calendário e 02 datas por página. Personalizado (arte a ser
fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Garrafa para água tipo squeeze escolar: Garrafa d'água personalizada de 500 ml, tamanho
total aproximado (CxL): 20 cm x 6,5 cm x 21,9 cm com a tampa fechada. Tampa rosqueável em
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor azul royal, com bico em PVC no centro da
tampa na cor branca, com sistema “abre e fecha” para saída d'água. O corpo dever ser em
polietileno de baixa densidade e polietileno de alta densidade (produtos não reciclados), na cor
azul royal, deve ser estampado o brasão municipal através do processo de serigrafia Ultravioleta
em medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura no corpo da garrafa – Marca Máxima;
Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 840x297mm (aberto) – capa em cartão
duplex 300g. Cor 4x0, laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 01 modelo de
cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm (fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento:
02 Grampos a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Faber
Castell;
Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfil triangular, ideal para mãozinhas
pequenas. Medidas aproximadas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da
mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e madeira reflorestada.
Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno.
Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Acrilex;
Caixa de gizão de cera com 12 cores - fórmula resistente a quebra, cores vivas que facilitam
o aprendizado, ideal para mãozinhas pequenas. Formato redondo. Medidas aproximadas do giz:
comprimento 98 mm, diâmetro 12 mm. Composição: Ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem
de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno. Produto atóxico
com garantia de qualidade. Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela
Prefeitura).
- KIT 3 – Crianças de 03 anos – R$ 96,97 (noventa e seis reais noventa e sete centavos) kit :
Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade,
que proporcione encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. Composição: resinas termos plásticas
e lâmina de aço temperado. Certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): Formato capa: 165x230 mm.
Capa/Contracapa: em papelão 2,2 mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120
g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 01 modelo de capa. Forro (guarda);
em papel offset 120 g., cor 1x0. Acabamento: espiral Miolo personalizado 122 folhas 160x230
mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 20 folhas – 4 x 4 cores em papel couche
115 gramas. Agenda com calendário e 02 datas por página. Personalizado (arte a ser fornecida
pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfil triangular, ideal para mãozinhas
pequenas. Medidas aproximadas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da
mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e madeira reflorestada.
Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno.
Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Faber Castell;
Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não tóxica e 100% lavável mesmo
depois de seca na roupa. Sua ponteira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com certificação do
INMETRO – Marca Tenaz
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". Cabos em polipropileno. Lâmina com maior
durabilidade do fio devido ao tratamento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior
segurança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico,
fixada por parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas
aproximadas: Comprimento 13 cm, Largura 78mm, Altura 177. Marca do produto deve ser
gravada na lâmina da tesoura – Marca Tramontina;
Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 840x297mm (aberto) – capa em cartão
duplex 300g. Cor 4x0, laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 01 modelo de
cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm (fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento:
02 Grampos a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Caixa de gizão de cera com 12 cores - fórmula resistente a quebra, cores vivas que facilitam
o aprendizado, ideal para mãozinhas pequenas. Formato redondo. Medidas aproximadas do giz:
comprimento 98 mm, diâmetro 12 mm. Composição: Ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem
de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno. Produto atóxico
com garantia de qualidade. Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela
Prefeitura) – Marca Acrilex;
Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420-cross, na cor
preta, com as seguintes medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, em zíper grosso preto nº
08, medindo 31 cm de comprimento, com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de comprimento total, pot 2,3 cm de largura, de
um lado e do outro viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento total de 5cm.
Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as
seguintes medidas aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura – Marca New tenis;
Borracha para lápis na cor branca, macia, capacidade para apagar a escrita sem manchar
o papel. Pvc free. Dimensões mínimas 3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: Borracha natural e
estireno butadieno. Certificado pelo INMETRO - segurança do artigo escolar - ABNT/NBR 152336/
09 – Marca Mercur;
Lápis para escrita preto, número 2, formato cilíndrico, produzido com madeira 100%
reflorestável. Medida aproximada do lápis: comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 7,2mm,
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diâmetro do grafite 2,0 mm. Graduação do grafite nº2=B Composição: Material cerâmico, grafite
e madeira reflorestada. Embalagem reciclável; certificado pelo INMETRO. - Marca Gaber Castell,
- KIT 4 – Crianças de 04 e 05 anos – R$ 112,85 (cento e doze reais e oitenta e cinco centavos)
kit:
Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade,
que proporcione encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. Composição: resinas termos plásticas
e lâmina de aço temperado. Certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): Formato capa: 165x230 mm.
Capa/Contracapa: em papelão 2,2 mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120
g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 01 modelo de capa. Forro (guarda);
em papel offset 120 g., cor 1x0. Acabamento: espiral Miolo personalizado 122 folhas 160x230
mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 20 folhas – 4 x 4 cores em papel couche
115 gramas. Agenda com calendário e 02 datas por página. Personalizado (arte a ser fornecida
pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfil triangular, ideal para mãozinhas
pequenas. Medidas aproximadas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da
mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e madeira reflorestada.
Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno.
Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Faber
Castell;
Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não tóxica e 100% lavável mesmo
depois de seca na roupa. Sua ponteira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com certificação do
INMETRO – Marca Tenaz;
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". Cabos em polipropileno. Lâmina com maior
durabilidade do fio devido ao tratamento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior
segurança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico,
fixada por parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas
aproximadas: Comprimento 13cm Largura 78mm, Altura 177. Marca do produto deve ser gravada
na lâmina da tesoura – Marca Tramontina;
Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 840x297mm (aberto) – capa em cartão
duplex 300g. Cor 4x0, laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 01 modelo de
cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm (fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento:
02 Grampos a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Borracha para lápis na cor branca, macia, capacidade para apagar a escrita sem manchar
o papel. Pvc free. Dimensões mínimas 3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: Borracha natural e
estireno butadieno. Certificado pelo INMETRO - segurança do artigo escolar - ABNT/NBR 152336/
09 – Marca Mercur;
Lápis para escrita preto, número 2, formato cilíndrico, produzido com madeira 100%
reflorestável. Medida aproximada do lápis: comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 7,2mm,
diâmetro do grafite 2,0 mm. Graduação do grafite nº2=B Composição: Material cerâmico, grafite
e madeira reflorestada. Embalagem reciclável; certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Caderno Brochurão – Formato Capa: 400 x 275 mm (aberto) – Capa e contra capa em
papelão 2,2 mm (capa dura) costurado, empastado e acoplado em papel offset 120 g. – cor: 4x0:
laminado brilho (impressão com sangria) Sendo no mínimo 03 modelos de capa – Miolo: Em papel
offset 75 g. - 200 x 275 mm (fechado), sem pauta – 1 x 1 cor – 96 folhas – Personalizado (arte
a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Caixa de gizão de cera com 12 cores - fórmula resistente a quebra, cores vivas que facilitam
o aprendizado, ideal para mãozinhas pequenas. Formato redondo. Medidas aproximadas do giz:
comprimento 98 mm, diâmetro 12 mm. Composição: Ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem
de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno. Produto atôxico
com garantia de qualidade. Certificado pelo INMETRO. Personalizado. (arte a ser fornecida pela
Prefeitura) – Marca Acrilex;
Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420-cross, na cor
preta, com as seguintes medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento,
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, em zíper grosso preto nº 08,
medindo 31 cm de comprimento, com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em lona
nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de comprimento total, pot 2,3 cm de largura, de um
lado e do outro viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento total de 5cm.
Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as
seguintes medidas aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura – Marca New tenis,
- KIT 5 – 1º Ciclo – R$ 71,49 (setenta e um reais e quarenta e nove centavos) por kit:
Apontador com depósito para lápis retangular. Lamina de alta qualidade, maior durabilidade.
Depósito translúcido. Impressão da marca no corpo do produto. Medidas aproximadas do
apontador: COMPRIMENTO 60 mm, LARGURA 25 mm, ALTURA 15 mm. Composição: resinas
termoplásticas e lâmina de aço carbono. Certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Caixa de lápis de cor 12 cores, cores vivas, ponta resistente. Medidas aproximadas do lápis:
17,5 de comprimento x 7 mm de diâmetro. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte,
ceras e madeira reflorestada. Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para
identificação do aluno. Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela
Prefeitura) – Marca Faber Castell;
Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não tóxica e 100% lavável mesmo
depois de seca na roupa. Sua ponteira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com certificação do
INMETRO – Marca Tenaz;
Borracha para lápis na cor branca, macia, capacidade para apagar a escrita sem manchar
o papel. Pvc free. Dimensões mínimas 3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: Borracha natural e
estireno butadieno. Certificado pelo INMETRO - segurança do artigo escolar - ABNT/NBR 152336/
09 – Marca Mercur;
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". Cabos em polipropileno. Lâmina com maior
durabilidade do fio devido ao tratamento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior
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segurança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico,
fixada por parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas
aproximadas: Comprimento 13cm, Largura 78mm , Altura 177. Marca do produto deve ser gravada na lâmina da tesoura – Marca Tramontina;
Lápis para escrita preto, número 2, formato cilíndrico, produzido com madeira 100%
reflorestável. Medida aproximada do lápis: comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 7,2mm,
diâmetro do grafite 2,0 mm. Graduação do grafite nº2=B Composição: Material cerâmico, grafite
e madeira reflorestada. Embalagem reciclável; certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Régua escolar de plástico resistente, transparente, milimetrada com 30 cm de comprimento
e 4 mm de espessura. Selo do Inmetro embalada individualmente nome do fabricante gravado no
corpo. Personalizada 1 cor – Marca Waleu;
Caderno Brochurão – Formato Capa: 400 x 275 mm (aberto) – Capa e contra capa em
papelão 2,2 mm (capa dura) costurado, empastado e acoplado em papel offset 120 g – cor: 4x0:
laminado brilho (impressão com sangria) Sendo no mínimo 03 modelos de capa – Miolo: Em papel
offset 75 g. - 200 x 275 mm (fechado), com pauta – 1 x 1 cor – 96 folhas - Personalizado (arte
a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Caderno de Desenho – Tamanho A4 – Formato capa: 550 x 200mm – capa dura em papelão
2,2mm empastado e acoplado em papel off set 120 g, Cor 4x0 cor, laminação brilho (impressão
com sangria), sendo no mínimo 01 modelos de capa. Miolo: em papel offset 75g, 275 x 200mm
(fechado), sem pauta, com 80 folhas. Acabamento: em espiral. Personalizado (arte a ser fornecida
pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420-cross, na cor
preta, com as seguintes medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento,
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, em zíper grosso preto nº 08,
medindo 31 cm de comprimento, com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em lona
nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de comprimento total, pot 2,3 cm de largura, de um
lado e do outro viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento total de 5cm.
Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as
seguintes medidas aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura – Marca New tenis,
- KIT 6 – 2º Ciclo – R$ 70,94 (setenta reais e noventa e quatro centavos) por kit:
Apontador com depósito para lápis retangular. Lâmina de alta qualidade, maior durabilidade.
Depósito translúcido. Impressão da marca no corpo do produto. Medidas aproximadas do
apontador: COMPRIMENTO 60 mm, LARGURA 25 mm, ALTURA 15 mm. Composição: resinas
termoplásticas e lâmina de aço carbono. Certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Caixa de lápis de cor 12 cores, cores vivas, ponta resistente. Medidas aproximadas do lápis:
17,5 de comprimento x 7 mm de diâmetro. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte,
ceras e madeira reflorestada. Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para
identificação do aluno. Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela
Prefeitura) – Marca Faber Castell;
Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não tóxica e 100% lavável mesmo
depois de seca na roupa. Sua ponteira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com certificação do
INMETRO – Marca Tenaz;
Borracha para lápis na cor branca, macia, capacidade para apagar a escrita sem manchar
o papel. Pvc free. Dimensões mínimas 3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: Borracha natural e
estireno butadieno. Certificado pelo INMETRO - segurança do artigo escolar - ABNT/NBR 152336/
09 – Marca Mercur;
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". Cabos em polipropileno. Lâmina com maior
durabilidade do fio devido ao tratamento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior
segurança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico,
fixada por parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas
aproximadas: Comprimento 13cm, Largura 78mm, Altura 177. Marca do produto deve ser gravada
na lâmina da tesoura – Marca Tramontina;
Lápis para escrita preto, número 2, formato cilíndrico, produzido com madeira 100%
reflorestável. Medida aproximada do lápis: comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 7,2mm,
diâmetro do grafite 2,0 mm. Graduação do grafite nº2=B Composição: Material cerâmico, grafite
e madeira reflorestada. Embalagem reciclável; Certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Caneta Esferográfica, na cor azul, corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado,
modelo simples descartável, corpo translúcido com furo para respiro no centro, ponta em latão,
com esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, média de rendimento mínimo de escrita: 1.700
metros, com tampa protetora na cor da tinta removível e ventilada, tampa do topo fixa – Marca Bic;
Caneta Esferográfica, na cor vermelha, corpo em resina termoplástica, formato do corpo
sextavado, modelo simples descartável, corpo translúcido com furo para respiro no centro,
ponta em latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, média de rendimento mínimo de
escrita: 1.700 metros, com tampa protetora na cor da tinta removível e ventilada, tampa do topo
fixa – Marca Bic;
Régua escolar de plástico resistente, transparente, milimetrada com 30 cm de comprimento
e 4 mm de espessura. Selo do Inmetro embalada individualmente nome do fabricante gravado no
corpo. Personalizada 1 cor – Marca Waleu;
Transferidor graduado de 360° 12 cm em poliestireno, cor cristal, espessura 3 mm.
Acondicionado em embalagem plástica. Medida aproximada: 0,3 x 2 x 12 cm – Marca Waleu;
Caderno Espiral – Formato capa: 205 x 280 mm – capa/contracapa em papelão 2,2 mm (capa
dura) - empastado e acoplado com papel offset 120 g, cor: 4x0, laminado brilho (impressão com
sangria), Sendo no mínimo 04 modelos de capa, com forro (guarda) em papel offset 120 g, cor 1
x 0. Miolo: em papel offset 75g., 200 x 275 mm, com pauta, cor 1 x 1, com 96 folhas. Acabamento:
espiral. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima; Porta Lápis de Kit
escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420-cross, na cor preta, com as seguintes
medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, por 4,5 cm de
profundidade, com fechamento superior central, em zíper grosso preto nº 08, medindo 31 cm de
comprimento, com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em lona nylon 420-cross,
com 8,5 cm de vão e 17 cm de comprimento total, pot 2,3 cm de largura, de um lado e do outro viés
preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento total de 5cm. Na parte frontal do
mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as seguintes medidas
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aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura – Marca New tenis,
- KIT 7 – 3º Ciclo e EJA – R$ 135,17 (cento e trinta e cinco reais e dezessete centavos) kit:
Apontador com depósito para lápis retangular. Lamina de alta qualidade, maior durabilidade.
Depósito translúcido. Impressão da marca no corpo do produto. Medidas aproximadas do
apontador: COMPRIMENTO 60 mm, LARGURA 25 mm, ALTURA 15 mm. Composição: resinas
termoplásticas e lâmina de aço carbono. Certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Caixa de lápis de cor 12 cores, cores vivas, ponta resistente. Medidas aproximadas do lápis:
17,5 de comprimento x 7 mm de diâmetro. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte,
ceras e madeira reflorestada. Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para
identificação do aluno. Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela
Prefeitura) – Marca Faber Castell;
Cola em Bastão 10 gr. Cola branca de uso escolar secagem rápida, não tóxica a base de
água e 100% lavável mesmo depois de seca na roupa. Composição: resina sintética, água,
umectante e preservantes. Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com certificação do INMETRO
– Marca Acrilex;
Borracha para lápis na cor branca, macia, capacidade para apagar a escrita sem manchar
o papel. Pvc free. Dimensões mínimas 3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: Borracha natural e
estireno butadieno. Certificado pelo INMETRO - segurança do artigo escolar - ABNT/NBR 152336/
09 – Marca Mercur;
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". Cabos em polipropileno. Lâmina com maior
durabilidade do fio devido ao tratamento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior
segurança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico,
fixada por parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas
aproximadas: Comprimento 13cm, Largura 78mm , Altura 177. Marca do produto deve ser
gravada na lâmina da tesoura – Marca Tramontina;
Lápis para escrita preto, número 2, formato cilíndrico, produzido com madeira 100%
reflorestável. Medida aproximada do lápis: comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 7,2mm,
diâmetro do grafite 2,0 mm. Graduação do grafite nº2=B Composição: Material cerâmico, grafite
e madeira reflorestada. Embalagem reciclável; certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Caneta Esferográfica, na cor azul, corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado, modelo simples descartável, corpo translúcido com furo para respiro no centro, ponta em
latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, média de rendimento mínimo de escrita:
1.700 metros, com tampa protetora na cor da tinta removível e ventilada, tampa do topo fixa –
Marca Bic;
Caneta Esferográfica, na cor vermelha, corpo em resina termoplástica, formato do corpo
sextavado, modelo simples descartável, corpo translúcido com furo para respiro no centro,
ponta em latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, média de rendimento mínimo de
escrita: 1.700 metros, com tampa protetora na cor da tinta removível e ventilada, tampa do topo
fixa – Marca Bic;
Régua escolar de plástico resistente, transparente, milimetrada com 30 cm de comprimento
e 4 mm de espessura. Selo do Inmetro embalada individualmente nome do fabricante gravado no
corpo. Personalizada 1 cor – Marca Waleu;
Transferidor graduado de 360° 12 cm em poliestireno, cor cristal, espessura 3 mm.
Acondicionado em embalagem plástica. Medida aproximada: 0,3 x 2 x 12 cm – Marca Waleu;
Caderno Espiral – Formato capa: 205 x 280 mm – capa/contracapa em papelão 2,2 mm (capa
dura) - empastado e acoplado com papel offset 120 g, cor: 4x0, laminado brilho (impressão com
sangria), sendo, no mínimo 04 modelos de capa, com forro (guarda) em papel offset 120 g, cor
1 x 0. Miolo: em papel offset 75 g., 200 x 275 mm, com pauta, cor 1 x 1, com 96 folhas.
Acabamento: espiral. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420-cross, na cor
preta, com as seguintes medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento,
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, em zíper grosso preto nº 08,
medindo 31 cm de comprimento, com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em lona
nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de comprimento total, pot 2,3 cm de largura, de um
lado e do outro viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento total de 5cm.
Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as
seguintes medidas aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura – Marca New tenis;
Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfil triangular, ideal para mãozinhas
pequenas. Medidas aproximadas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da
mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e madeira reflorestada.
Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno.
Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Faber
Castell,
- KIT 8 – Estudantes Ensino Fundamental com Necessidades Educativas Especiais (Estudantes
com Baixa Visão) – R$ 524,77 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) kit:
Caderno com pauta ampliada – Especificações: 100 folhas tamanho A4, com espiral. Medidas
aproximadas 205 x 295 mm; pauta de 15 em 15 mm aproximadas, capa dura em papelão 2,2 mm.
Sendo no mínimo 04 modelos de capa. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) –
Marca Civian;
Plano inclinado – especificações em madeira MDF, 28x35,5cm, três posições de inclinação,
com garra – Marca Civian;
Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfil triangular, ideal para mãozinhas
pequenas. Medidas aproximadas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da
mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e madeira reflorestada.
Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno.
Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Faber
Castell;
Conjunto de caneta ponta porosa – Especificações: Conjunto canetas pontas porosas
cores azul, preta e vermelha, com ponta média de 1.0 mm, corpo triangular. Composição da tinta:
veículo aquoso, umectantes, corantes e aditivos – Marca Faber Castell;
Borracha branca – Especificações: tamanho grande, com capa protetora ergonômica, isenta
de PVC, carga inerte e pigmentos, produto atóxico e não perecível. Dimensões aproximadas: 5,6

DEZEMBR
O
DEZEMBRO

DE 2021

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

37

com de comprimento, 1,1 cm de espessura, 3,3 cm de largura – Marca Faber Castell;
Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade,
que proporcione encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. Composição: resinas termos plásticas
e lâmina de aço temperado. Certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Guia de escrita para página inteira – DESCRIÇÃO DO PRODUTO:- Ideal para pessoas com
todos os graus de deficiência visual tornando possível ser guiado para escrita de textos usando
se a escrita convencional. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Produto Nacional de alta qualidade e
durabilidade. Manipulação muito fácil. Material do produto em ABS transparente. Produto Lavável
não sofre com a ferrugem. Dimensões da Guia (L x A x P) 10,0 Cm x 0,1 Cm x 6,5 cm Dimensões
área vazada 8,0 cm x 1,5 cm e 4,0 cm x 1,2 cm. Peso 10 Gramas – Marca Civian;
Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420-cross, na cor
preta, com as seguintes medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, em zíper grosso preto nº
08, medindo 31 cm de comprimento, com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em
lona nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de comprimento total, pot 2,3 cm de largura, de
um lado e do outro viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento total de 5cm.
Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as
seguintes medidas aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura – Marca New tenis;
Uma caixa contendo 6 lápis – 6B - Especificações: Eco Lápis: produzido com madeira 100%
reflorestada. Madeira macia que garante excelente apontabilidade. Ponta MAX Resistente: Fórmula
com exclusivas micropartículas ativas que garante a mais alta resistência, maciez e apagabilidade
Técnica Sekural: exclusivo processo de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior
resistência à quebra ideal para desenho artístico ou técnico, esboços e escrita em geral. Formato
Sextavado – Marca Faber Castell;
Lupa régua para leitura – Indicada para leitura de textos com palavras miúdas. Tipo régua ou
de bolso – Marca Intex;
Conjunto de caneta hidrográfica com 12 cores – Especificações: embalagem contendo 12
cores, aplicação em superfícies de papel, corpo e tampa em material termoplástico, com traçado
médio, atóxico, com carga de água, corantes e umectantes, pavio acetato e ponta fina em
poliéster – Marca Compactor;
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". Cabos em polipropileno. Lâmina com maior
durabilidade do fio devido ao tratamento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior
segurança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico,
fixada por parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas
aproximadas: Comprimento 13 cm, largura 78mm, Altura 177. Marca do produto deve ser gravada
na lâmina da tesoura – Marca Tramontina;
Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 840x297mm (aberto) – capa em cartão
duplex 300g. Cor 4x0, laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 01 modelo de
cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm (fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento:
02 Grampos a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima.
- KIT 9 - Estudantes Ensino Fundamental com Necessidades Educativas Especiais (Estudantes
com Síndrome de Irlen) – R$ 459,30 (quatrocentos e cinquenta e nove reais trinta centavos) kit:
Caderno pautado com folhas de papel reciclado – Especificações: 100 folhas tamanho A4,
com espiral. Medidas aproximadas 205 x 295 mm; pauta de 15 em 15 mm aproximadas, capa dura
em papelão 2,2 mm. Sendo no mínimo 04 modelos de capa. Personalizado (arte a ser fornecida
pela Prefeitura) – Marca Civian;
Plano inclinado – especificações em madeira MDF, 28x35,5cm, três posições de inclinação,
com garra – Marca Civian;
Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfil triangular, ideal para mãozinhas
pequenas. Medidas aproximadas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da
mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e madeira reflorestada.
Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno.
Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Faber
Castell;
Conjunto de caneta ponta porosa – Especificações: Conjunto canetas pontas porosas
cores azul, preta e vermelha, com ponta média de 1.0 mm, corpo triangular. Composição da tinta:
veículo aquoso, umectantes, corantes e aditivos – Marca Faber Castell;
Conjunto de caneta hidrográfica com 12 cores – Especificações: embalagem contendo 12
cores, aplicação em superfícies de papel, corpo e tampa em material termoplástico, com traçado
médio, atóxico, com carga de água, corantes e umectantes, pavio acetato e ponta fina em
poliéster – Marca Compactor;
Borracha branca – Especificações: tamanho grande, com capa protetora ergonômica, isenta
de PVC, carga inerte e pigmentos, produto atóxico e não perecível. Dimensões aproximadas: 5,6
com de comprimento, 1,1 cm de espessura, 3,3 cm de largura – Marca Faber Castell;
Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade,
que proporcione encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. Composição: resinas termos plásticas
e lâmina de aço temperado. Certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420-cross, na cor
preta, com as seguintes medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento,
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, em zíper grosso preto nº 08,
medindo 31 cm de comprimento, com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em lona
nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de comprimento total, pot 2,3 cm de largura, de um
lado e do outro viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento total de 5cm.
Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as
seguintes medidas aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura – Marca New tenis;
Uma caixa contendo 6 lápis – 6B - Especificações: Eco Lápis: produzido com madeira 100%
reflorestada. Madeira macia que garante excelente apontabilidade. Ponta MAX Resistente: Fórmula
com exclusivas micropartículas ativas que garante a mais alta resistência, maciez e apagabilidade
Técnica Sekural: exclusivo processo de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior
resistência à quebra ideal para desenho artístico ou técnico, esboços e escrita em geral. Formato
Sextavado – Marca Faber Castell;
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Guia de escrita para página inteira – DESCRIÇÃO DO PRODUTO:- Ideal para pessoas com
todos os graus de deficiência visual tornando possível ser guiado para escrita de textos usando
se a escrita convencional. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Produto Nacional de alta qualidade e
durabilidade. Manipulação muito fácil. Material do produto em ABS transparente. Produto Lavável
não sofre com a ferrugem. Dimensões da Guia (L x A x P) 10,0 Cm x 0,1 Cm x 6,5 Cm Dimensões
área vazada 8,0 Cm x 1,5 Cm e 4,0 Cm x 1,2 Cm. Peso 10 Gramas – Marca Civian;
Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não tóxica e 100% lavável mesmo
depois de seca na roupa. Sua ponteira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com certificação do
INMETRO – Marca Tenaz;
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". Cabos em polipropileno. Lâmina com maior
durabilidade do fio devido ao tratamento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior
segurança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico,
fixada por parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas
aproximadas: Comprimento 13 cm, largura 78mm, Altura 177. Marca do produto deve ser gravada
na lâmina da tesoura – Marca Tramontina;
Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 840x297mm (aberto) – capa em cartão
duplex 300g. Cor 4x0, laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 01 modelo de
cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm (fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento:
02 Grampos a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima;
- KIT 10 - Estudantes Ensino Fundamental com Necessidades Educativas Especiais (Estudantes
com Cegueira Total) – R$ 620,10 (seiscentos e vinte reais e dez centavos) kit:
Soroban - é um equipamento para cálculo. Características: Caixa retangular rasa com 21
eixos verticais; Base antiderrapante; Dimensões: 24,2 x 8,5 x 1 cm – Marca Civian;
Régua de assinatura - A guia de assinatura é um excelente produto que auxilia as pessoas
com deficiência visual a assinar diversos documentos. Características: Suporte emborrachado
antiderrapante; Espaço vazado: 10 x 1 cm; Dimensões: 12,5 x 3,5 x 0,12 cm – Marca Civian;
Reglete de mesa com punção – Especificações: base de madeira MDF envernizada, medindo
20 x 33 cm com 7 posições de encaixe nas canaletas laterais, base antiderrapante, cantos
arredondados e presilha de alumínio na parte superior central da base, com pinos fixos na
dobradiça para fixação do papel: régua de alumínio de 4 linhas e 27 celas, com passador de fita
rotuladora, pino para fixação do papel também na régua, marcação em relevo a cada 5 celas,
gabarito Braile estampado na régua inferior e cantos arredondados em cada cela da régua
superior para perfuração do ponto, aba lateral para abrir a régua, pinos de fixação na base e
dobradiça. Punção para escrita Braile, confeccionados em plástico, no formato de pêra, medindo
5,5 cm, com ponteiras de aço inoxidável – Marca Fênix;
Folhas de papel 40 e 60 k, tamanho A4. Papel para impressão e escrita em Braille, no formato
A4 com 120gr. Pacote: 500 folhas – Marca Mil Pel;
Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420-cross, na cor
preta, com as seguintes medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento,
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, em zíper grosso preto nº 08,
medindo 31 cm de comprimento, com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em lona
nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de comprimento total, pot 2,3 cm de largura, de um
lado e do outro viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento total de 5cm.
Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as
seguintes medidas aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura – Marca New tenis;
Punção para escrita Braile, auxilia o deficiente visual escrever em Braille. Características:
Formato bolinha; A capa protetora para a ponta, também funciona como apagador; Cabo de alta
resistência e densidade em polipropileno; Ponta em aço inox com tratamento anti ferrugem;
Dimensões: 7 x 2,5 cm – Marca Civian;
Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não tóxica e 100% lavável mesmo
depois de seca na roupa. Sua ponteira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com certificação do
INMETRO – Marca Tenaz;
Conjunto de caneta ponta porosa – Especificações: Conjunto canetas pontas porosas
cores azul, preta e vermelha, com ponta média de 1.0 mm, corpo triangular. Composição da tinta:
veículo aquoso, umectantes, corantes e aditivos – Marca Faber Castell;
Conjunto de caneta hidrográfica com 12 cores – Especificações: embalagem contendo 12
cores, aplicação em superfícies de papel, corpo e tampa em material termoplástico, com traçado
médio, atóxico, com carga de água, corantes e umectantes, pavio acetato e ponta fina em
poliéster – Marca Compactor;
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". Cabos em polipropileno. Lâmina com maior
durabilidade do fio devido ao tratamento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior
segurança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico,
fixada por parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas
aproximadas: Comprimento 13 cm, largura 78mm, Altura 177. Marca do produto deve ser gravada
na lâmina da tesoura – Marca Tramontina;
Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 840x297mm (aberto) – capa em cartão
duplex 300g. Cor 4x0, laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 01 modelo de
cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm (fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento:
02 Grampos a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima.
- KIT 11 - Estudantes Ensino Fundamental com Necessidades Educativas Especiais (Estudantes
com Baixa Visão) – R$ 403,55 (quatrocentos e três reais e cinquenta e cinco centavos) kit:
Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade,
que proporcione encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. Composição: resinas termos plásticas
e lâmina de aço temperado. Certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): Formato capa: 165x230 mm.
Capa/Contracapa: em papelão 2,2 mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120
g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 01 modelo de capa. Forro (guarda);
em papel offset 120 g., cor 1x0. Acabamento: espiral Miolo personalizado 122 folhas 160x230
mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 20 folhas – 4 x 4 cores em papel couche
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115 gramas. Agenda com calendário e 02 datas por página. Personalizado (arte a ser fornecida
pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfil triangular, ideal para mãozinhas
pequenas. Medidas aproximadas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da
mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e madeira reflorestada.
Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno.
Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Faber
Castell;
Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não tóxica e 100% lavável mesmo
depois de seca na roupa. Sua ponteira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com certificação do
INMETRO – Marca Tenaz;
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". Cabos em polipropileno. Lâmina com maior
durabilidade do fio devido ao tratamento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior
segurança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico,
fixada por parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas
aproximadas: Comprimento 13 cm, Largura 78mm , Altura 177. Marca do produto deve ser
gravada na lâmina da tesoura – Marca Tramontina;
Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 840x297mm (aberto) – capa em cartão
duplex 300g. Cor 4x0, laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 01 modelo de
cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm (fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento:
02 Grampos a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Caixa de gizão de cera com 12 cores- fórmula resistente a quebra, cores vivas que facilitam
o aprendizado, ideal para mãozinhas pequenas. Formato redondo. Medidas aproximadas do giz:
comprimento 98 mm, diâmetro 12 mm. Composição: Ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem
de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno. Produto atóxico
com garantia de qualidade. Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela
Prefeitura) – Marca Acrolex;
Plano inclinado – especificações em madeira MDF, 28x35,5cm, três posições de inclinação,
com garra – Marca Civian;
Guia de escrita para página inteira – descrição do produto:- ideal para pessoas com todos
os graus de deficiência visual tornando possível ser guiado para escrita de textos usando se a
escrita convencional. Especificações técnicas: produto nacional de alta qualidade e durabilidade.
Manipulação muito fácil. Material do produto em ABS transparente. Produto Lavável não sofre
com a ferrugem. Dimensões da Guia (L x A x P) 10,0 Cm x 0,1 Cm x 6,5 Cm Dimensões área
vazada 8,0 Cm x 1,5 Cm e 4,0 Cm x 1,2 Cm. Peso 10 Gramas – Marca Civian;
Lupa régua para leitura – Indicada para leitura de textos com palavras miúdas. Tipo régua ou
de bolso – Marca Intex;
Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420-cross, na cor
preta, com as seguintes medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento,
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, em zíper grosso preto nº 08,
medindo 31 cm de comprimento, com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em lona
nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de comprimento total, pot 2,3 cm de largura, de um
lado e do outro viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento total de 5cm.
Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as
seguintes medidas aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura – Marca New tenis.
- KIT 12 - Estudantes Ensino Fundamental com Necessidades Educativas Especiais (Estudantes
com Síndrome de Irlen) – R$ 347,55 (trezentos e quarenta e sete reais cinquenta e cinco
centavos) kit:
Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade,
que proporcione encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. Composição: resinas termos plásticas
e lâmina de aço temperado. Certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): Formato capa: 165x230 mm.
Capa/Contracapa: em papelão 2,2 mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120
g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 01 modelo de capa. Forro (guarda);
em papel offset 120 g., cor 1x0. Acabamento: espiral Miolo personalizado 122 folhas 160x230
mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 20 folhas – 4 x 4 cores em papel couche
115 gramas. Agenda com calendário e 02 datas por página. Personalizado (arte a ser fornecida
pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfil triangular, ideal para mãozinhas
pequenas. Medidas aproximadas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da
mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e madeira reflorestada.
Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno.
Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Faber
Castell;
Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não tóxica e 100% lavável mesmo
depois de seca na roupa. Sua ponteira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com certificação do
INMETRO – Marca Tenaz;
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". Cabos em polipropileno. Lâmina com maior
durabilidade do fio devido ao tratamento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior
segurança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico,
fixada por parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas
aproximadas: Comprimento 13 cm, Largura 78mm , Altura 177. Marca do produto deve ser
gravada na lâmina da tesoura – Marca Tramontina;
Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 840x297mm (aberto) – capa em cartão
duplex 300g. Cor 4x0, laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 01 modelo de
cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm (fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento:
02 Grampos a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Caixa de gizão de cera com 12 cores- fórmula resistente a quebra, cores vivas que facilitam
o aprendizado, ideal para mãozinhas pequenas. Formato redondo. Medidas aproximadas do giz:
comprimento 98 mm, diâmetro 12 mm. Composição: Ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem
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de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno. Produto atóxico
com garantia de qualidade. Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela
Prefeitura) – Marca Acrilex;
Plano inclinado – especificações em madeira MDF, 28x35,5cm, três posições de inclinação,
com garra – Marca Civian;
Guia de escrita para página inteira – DESCRIÇÃO DO PRODUTO:- Ideal para pessoas com
todos os graus de deficiência visual tornando possível ser guiado para escrita de textos usando
se a escrita convencional. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Produto Nacional de alta qualidade e
durabilidade. Manipulação muito fácil. Material do produto em ABS transparente. Produto Lavável
não sofre com a ferrugem. Dimensões da Guia (L x A x P) 10,0 Cm x 0,1 Cm x 6,5 Cm Dimensões
área vazada 8,0 Cm x 1,5 Cm e 4,0 Cm x 1,2 Cm. Peso 10 Gramas – Marca Civian;
Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420-cross, na cor
preta, com as seguintes medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento,
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, em zíper grosso preto nº 08,
medindo 31 cm de comprimento, com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em lona
nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de comprimento total, pot 2,3 cm de largura, de um
lado e do outro viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento total de 5cm.
Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as
seguintes medidas aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura – Marca New tenis.
- KIT 13 - Estudantes Ensino Fundamental com Necessidades Educativas Especiais (Estudantes
com Cegueira Total) – R$ 656,53 (seiscentos e cinquenta e seis reais cinquenta e três centavos)
kit:
Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade,
que proporcione encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. Composição: resinas termos plásticas
e lâmina de aço temperado. Certificado pelo INMETRO – Marca Faber Castell;
Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda personalizada): Formato capa: 165x230 mm.
Capa/Contracapa: em papelão 2,2 mm (capa dura) empastado e acoplado com papel offset 120
g. Cor 4x0, laminação fosca (impressão com sangria), sendo 01 modelo de capa. Forro (guarda);
em papel offset 120 g., cor 1x0. Acabamento: espiral Miolo personalizado 122 folhas 160x230
mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 20 folhas – 4 x 4 cores em papel couche
115 gramas. Agenda com calendário e 02 datas por página. Personalizado (arte a ser fornecida
pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfil triangular, ideal para mãozinhas
pequenas. Medidas aproximadas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da
mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e madeira reflorestada.
Embalagem de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno.
Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Faber
Castell;
Cola Branca - Liquida 110gr. Cola branca de uso escolar, não tóxica e 100% lavável mesmo
depois de seca na roupa. Sua ponteira twistt-off permite aplicações mais fáceis e precisas. Não
tem solventes nem PVC, é multiuso. Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com certificação do
INMETRO – Marca Tenaz;
Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". Cabos em polipropileno. Lâmina com maior
durabilidade do fio devido ao tratamento térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando maior
segurança. Pode ir à máquina de lavar louças. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico,
fixada por parafuso metálico ou outro sistema que assegure o perfeito ajuste. Medidas
aproximadas: Comprimento 13 cm, Largura 78mm , Altura 177. Marca do produto deve ser
gravada na lâmina da tesoura – Marca Tramontina;
Caderno de Desenho – Tamanho A3 – Formato capa: 840x297mm (aberto) – capa em cartão
duplex 300g. Cor 4x0, laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 01 modelo de
cada. Miolo: em papel offset 75g, 297x420mm (fechado), sem pauta, com 60 folhas. Acabamento:
02 Grampos a cavalete. Personalizado (arte a ser fornecida pela Prefeitura) – Marca Máxima;
Caixa de gizão de cera com 12 cores- fórmula resistente a quebra, cores vivas que facilitam
o aprendizado, ideal para mãozinhas pequenas. Formato redondo. Medidas aproximadas do giz:
comprimento 98 mm, diâmetro 12 mm. Composição: Ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem
de papel reciclável com tabela de cores e espaço para identificação do aluno. Produto atóxico
com garantia de qualidade. Certificado pelo INMETRO. Personalizado (arte a ser fornecida pela
Prefeitura) – Marca Acrilex;
Soroban - é um equipamento para cálculo. Características: Caixa retangular rasa com 21
eixos verticais; Base antiderrapante; Dimensões: 24,2 x 8,5 x 1 cm – Marca Civian;
Régua de assinatura - A guia de assinatura é um excelente produto que auxilia as pessoas
com deficiência visual a assinar diversos documentos. Características: Suporte emborrachado
antiderrapante; Espaço vazado: 10 x 1 cm; Dimensões: 12,5 x 3,5 x 0,12 cm – Marca Civian;
Reglete de mesa com punção – Especificações: base de madeira MDF envernizada, medindo
20 x 33 cm com 7 posições de encaixe nas canaletas laterais, base antiderrapante, cantos
arredondados e presilha de alumínio na parte superior central da base, com pinos fixos na
dobradiça para fixação do papel: régua de alumínio de 4 linhas e 27 celas, com passador de fita
rotuladora, pino para fixação do papel também na régua, marcação em relevo a cada 5 celas,
gabarito Braile estampado na régua inferior e cantos arredondados em cada cela da régua
superior para perfuração do ponto, aba lateral para abrir a régua, pinos de fixação na base e
dobradiça. Punção para escrita Braile, confeccionados em plástico, no formato de pêra, medindo
5,5 cm, com ponteiras de aço inoxidável – Marca Fênix;
Folhas de papel 40 e 60 k, tamanho A4. Papel para impressão e escrita em Braille, no formato
A4 com 120gr. Pacote: 500 folhas – Marca Mil Pel;
Punção para escrita Braile, auxilia o deficiente visual escrever em Braille. Características:
Formato bolinha; A capa protetora para a ponta, também funciona como apagador; Cabo de alta
resistência e densidade em polipropileno; Ponta em aço inox com tratamento anti ferrugem;
Dimensões: 7 x 2,5 cm – Marca Civian;
Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420-cross, na cor
preta, com as seguintes medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento,
por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior central, em zíper grosso preto nº 08,
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medindo 31 cm de comprimento, com um cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de mão em lona
nylon 420-cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de comprimento total, pot 2,3 cm de largura, de um
lado e do outro viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 2,5 cm e comprimento total de 5cm.
Na parte frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), com as
seguintes medidas aproximadas: 12 cm de largura, por 5 cm de altura – Marca New tenis.
2) Contratada: WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI – ME
- MOCHILAS PEQUENAS – KITS 1, 2, 3, 4, 11, 12 E 13 – R$ 33,99 (trinta e três reais e noventa e
nove centavos) kit:
Mochila confeccionada em Tecido 100% Poliéster Norma NBR 11914, com acabamento
Espatulagem em PVC, Rip Stop Retangular, Forma-se um retângulo de dimensões 0,5mm de
largura por 0,80mm de comprimento, dentro do retângulo formasse um polígono 0,4mm iguais,
título fio de trama Norma NBR 13216 370/96DTEX (+/-5%), Titulo de Fio Urdume NBR 13216 380/
96DTEX (+/- 5%), Gramatura de 215g/m2 (+/-10%), Armação NBR 12546 Magnetado, Espessura
0,43mm (+/-5%), com 20 fios/cm (+/-2%) no urdume, 19 fios/cm (+/-2%) na trama, com aplicação
de hidro repelente NBR AATCC 22 grau mínimo 90, na cor Azul Royal e Amarelo. Costas:
Confeccionada no mesmo tecido da mochila na cor Azul Royal, medindo 36 cm de Altura e 27 cm
de Largura, medida esta aferida entre as Alças Inferiores, sendo forrada internamente, com
estofamento em Espuma Pack 4 mm com fixação através de 2 divisores em costura em arco
vertical formando uma figura oval no centro da mochila; na cor Azul Royal, sendo finalizado em
viés gorgorão parte interna. Alças Anatômicas: confeccionadas no mesmo tecido da mochila na
cor Azul Royal medindo 33 cm comprimento 7 cm largura, sendo preenchida com Espuma Pack 4
mm com acabamento em viés gorgorão na cor Amarela, parte interna da alça na cor Amarela no
mesmo tecido da mochila, costuras reforçadas nos pontos de maior tração, complemento da alça
em material de 40 mm com confecção com 2 carreteis de 36 fios de polipropileno 1250 como
corpo + 1 carretel de 17 fios como ligamento + um fio de trama na cor Amarela medindo 48 cm
acabado (sua origem é entre as costas da lateral da Mochila), sendo fixada em reforço triangulo
com o mesmo material da mochila medindo 8 cm de Altura e 4,5 cm Largura; a junção das duas
alças deverá ser feita através de Castelo de nylon na cor Amarela de 40mm. Alça de Mão:
Confeccionada no mesmo material da mochila com revestimento em Espuma Pack de 4mm
acabamento em viés gorgorão na cor Amarela, parte interna na cor Amarela, medindo 18 cm de
comprimento e 6 cm de largura fixada na parte superior do fole acabamento da costura embutido
com reforço na costura contra ruptura. Compartimento Principal parte inferior: Confeccionado no
mesmo tecido a mochila na cor Azul Royal, medindo 10 cm Largura e 64 cm de Comprimento,
contendo dois bolsos laterais medindo 10 cm largura e 15 cm altura em telinha na cor Amarela e
acabamento em elástico na cor Amarela. Compartimento Principal parte Superior: Composto de
duas partes confeccionadas no mesmo tecido da mochila medindo 58 cm comprimento e 6 cm
largura lado interno, lado externo do fole superior medindo 58 cm comprimento e 4 cm largura no
mesmo tecido da mochila na cor Azul Royal, fechamento com zíper e dois cursor de n° 8 na cor
Amarela medindo 58 cm comprimento, deverá ter um puxador de zíper em expandido soldado
preso com rebite para não soltar na cor Amarela. Parte Externa: confeccionado com mesmo
tecido da mochila, com bolso frontal medindo 27 cm comprimento 24 cm altura 04 cm largura, fole
bolso parte superior medindo 48 cm comprimento 2,5 cm largura no mesmo tecido da mochila na
cor Azul Royal, fole bolso parte inferior medindo 48 cm comprimento 3,5 cm largura no mesmo
tecido da mochila na cor Azul Royal, fechamento em zíper e dois cursor de n° 8 medindo 48 cm
comprimento na cor Amarela, com expandido soldado com rebite para não soltar na cor Amarela.
Parte Frontal do bolso Parte Superior medindo 29 cm largura 24 cm altura do mesmo tecido da
mochila com detalhe de silk em relevo de alta definição conforme arte será fornecida pelo
município medindo 29 x 13,5 cm e uma etiqueta termo colante confeccionada em Matriz de
Alumínio Naval gravado em CNC Router, de 2 mm e profundidade de 1,2mm, enrijecido à temperatura
de 300º, em Material Emborrachado composto de Resina de PVC, Óleo DOP e Pigmento nas cores
fornecidas pelo município, além da adesão por calor deve ser costurado. Parte Frontal do bolso
Parte Inferior com recorte horizontal medindo 29 cm comprimento 4 cm altura no mesmo tecido da
mochila com silk em relevo de alta definição na cor branca medindo 15 x 3 cm centralizado
conforme arte fornecida pelo município. Toda Mochila deve conter uma etiqueta para identificação
do aluno confeccionada em Nylon resinado 100% nylon taffeta, cor branca com espessura de
0.140mm~0.155mm, peso 62g+/- 2, tipo de impressão transferência térmica, medindo 6,5cm de
altura por 8,5cm de comprimento com as indicações de Nome, série, escola, telefone e responsável
– Marca WR;
- MOCHILAS GRANDES – KITS 5, 6, 7, 8, 9 E 10 – R$ 34,98 (trinta e quatro reais e noventa e oito
centavos) kit:
Mochila confeccionada em Tecido 100% Poliéster Norma NBR 11914, com acabamento
Espatulagem em PVC, Rip Stop Retangular, Forma-se um retângulo de dimensões 0,5mm de
largura por 0,80mm de comprimento, dentro do retângulo formasse um polígono 0,4mm iguais,
título fio de trama Norma NBR 13216 370/96DTEX (+/-5%), Titulo de Fio Urdume NBR 13216 380/
96DTEX (+/- 5%), Gramatura de 215g/m2 (+/-10%), Armação NBR 12546 Magnetado, Espessura
0,43mm (+/-5%), com 20 fios/cm (+/-2%) no urdume, 19 fios/cm (+/-2%) na trama, com aplicação
de hidro repelente NBR AATCC 22 grau mínimo 90, na cor Azul Royal e Amarelo. Costas:
Confeccionada no mesmo tecido da mochila na cor Azul Royal, medindo 42 cm de Altura e 30 cm
de Largura, medida esta aferida entre as Alças Inferiores, sendo forrada internamente, com
estofamento em Espuma Pack 4 mm com fixação através de 2 divisores em costura em arco
vertical formando uma figura oval no centro da mochila; na cor Azul Royal, sendo finalizado em
viés gorgorão parte interna. Alças Anatômicas: confeccionadas no mesmo tecido da mochila na
cor Azul Royal medindo 39 cm comprimento 7 cm largura, sendo preenchida com Espuma Pack 4
mm com acabamento em viés gorgorão na cor Amarela, parte interna da alça na cor Amarela no
mesmo tecido da mochila, costuras reforçadas nos pontos de maior tração, complemento da alça
em material de 40 mm com confecção com 2 carreteis de 36 fios de polipropileno 1250 como
corpo + 1 carretel de 17 fios como ligamento + um fio de trama na cor Amarela medindo 56 cm
acabado (sua origem é entre as costas da lateral da Mochila), sendo fixada em reforço triangulo
com o mesmo material da mochila medindo 8 cm de Altura e 4,5 cm Largura; a junção das duas
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alças deverá ser feita através de Castelo de nylon na cor Amarela de 40mm. Alça de Mão:
Confeccionada no mesmo material da mochila com revestimento em Espuma Pack de 4mm
acabamento em viés gorgorão na cor Amarela, parte interna na cor Amarela, medindo 18 cm de
comprimento e 6 cm de largura fixada na parte superior do fole acabamento da costura embutido
com reforço na costura contra ruptura. Compartimento Principal parte inferior: Confeccionado no
mesmo tecido a mochila na cor Azul Royal, medindo 12,5 cm Largura e 67 cm de Comprimento,
contendo dois bolsos laterais medindo 12,5 cm largura e 16 cm altura em telinha na cor Amarela
e acabamento em elástico na cor Amarela. Compartimento Principal parte Superior: Composto de
duas partes confeccionadas no mesmo tecido da mochila medindo 58 cm comprimento e 7 cm
largura lado interno, lado externo do fole superior medindo 58 cm comprimento e 4 cm largura no
mesmo tecido da mochila na cor Azul Royal, fechamento com zíper e dois cursor de n° 8 na cor
Amarela medindo 58 cm comprimento, deverá ter um puxador de zíper em expandido soldado
preso com rebite para não soltar na cor Amarela. Parte Externa: confeccionado com mesmo
tecido da mochila, com bolso frontal medindo 30 cm comprimento 31 cm altura 04 cm largura, fole
bolso parte superior medindo 54 cm comprimento 2,5 cm largura no mesmo tecido da mochila na
cor Azul Royal, fole bolso parte inferior medindo 54 cm comprimento 3,5 cm largura no mesmo
tecido da mochila na cor Azul Royal, fechamento em zíper e dois cursor de n° 8 medindo 54 cm
comprimento na cor Amarela, com expandido soldado com rebite para não soltar na cor Amarela.
Parte Frontal do bolso Parte Superior medindo 29 cm largura 24 cm altura do mesmo tecido da
mochila com detalhe de silk em relevo de alta definição conforme arte será fornecida pelo
município medindo 29 x 13,5 cm e uma etiqueta termo colante confeccionada em Matriz de
Alumínio Naval gravado em CNC Router, de 2 mm e profundidade de 1,2mm, enrijecido à temperatura de 300º, em Material Emborrachado composto de Resina de PVC, Óleo DOP e Pigmento nas
cores fornecidas pelo município, além da adesão por calor deve ser costurado. Parte Frontal do
bolso Parte Inferior com recorte horizontal medindo 29 cm comprimento 5,5 cm altura no mesmo
tecido da mochila com silk em relevo de alta definição na cor branca medindo 15 x 3 cm centralizado
conforme arte fornecida pelo município. Toda Mochila deve conter uma etiqueta para identificação
do aluno confeccionada em Nylon resinado 100% nylon taffeta, cor branca com espessura de
0.140mm~0.155mm, peso 62g+/- 2, tipo de impressão transferência térmica, medindo 6,5cm de
altura por 8,5cm de comprimento com as indicações de Nome, série, escola, telefone e responsável
– Marca WR.
3) Contratada: J. CARVALHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
- SACOLA PARA TODOS OS KIT’s – R$ 7,98 (sete reais e noventa e oito centavos) un:
Confeccionada em Tecido não têxtil, gramatura 80, nas cores roxo, amarelo ou azul (conforme
autorização de fornecimento), com as seguintes medidas finais/acabada: Corpo medindo em
cima, 43,0cm de comprimento, em baixo, 33,0cm de comprimento, por 10,0cm de profundidade e
42,0cm de altura, com bainha na parte superior de 3,0cm, contendo 12 (Doze) furos com 0,5cm
de diâmetro para passagem do cordão, com duas costuras, com espaço aproximado de 1,5cm
entre elas e de 0,9cm da extremidade superior, inclusive para fixação das alças. Alças em fita
CBR-030, na mesma cor da bolsa, com medidas acabadas, após a extremidade superior da
sacola de: 49,0cm de comprimento, por 3,0 cm de largura, fixadas na bainha do corpo com duas
costuras vai e vem, para reforço, alça esta costurada a partir do ponto central do corpo com
distância de 16,0cm aproximado entre suas costuras. Cordão 4/2 branco, 100% polipropileno, de
95,0cm de comprimento, para passagem nos furos da bainha. No cordão deverá conter um
regulador para cordão de dois orifícios medida: 4/2, de plástico preto, para fechamento da
mesma. Na extremidade do cordão, deverá ter um nó, para que não se perca o regulador. Na
parte frontal da sacola deverá haver silk do brasão da prefeitura na cor preta, com arte a ser
fornecida pela Prefeitura, com medidas aproximadas de: 18,0 cm de largura, por 17,5 cm de
altura, a partir de 3,0 cm do fundo da mesma. Nas costas, silk em 01 cor, com arte a ser fornecida
pela prefeitura, com medidas aproximadas de: 18,0 cm de comprimento, por 06,0 cm de altura.
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 materiais de higiene e limpeza e utensílios domésticos, para
suprimento de todas as Unidades da Administração Direta, tudo em conformidade com
o Edital de Licitação nº 204/2021 – Pregão Presencial nº 187/2021 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº 117/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Oxi Química Ltda. – EPP
– Saco plástico p/lixo – cap. 15 L – Pcte c/ 20 unid. – R$ 1,97 (um real e noventa e sete
centavos) Un – Oxi Bag,
– Papel higiênico rolão 300 mts – R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos) Un –
Ventania.
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 fornecimento de Notebook tipo Chromebook, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 237/2020 – Pregão Presencial nº 209/2020 – Registro de
Preços (Ata de Registro de Preços nº 162/2020), nos termos a seguir:
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1) Contratada: Sistema Informática Comércio Importação Exportação Ltda.
– Notebook Educacional Tipo Chromebook – R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais) por
unidade – Samsung
– Descrição Geral: Equipamento portátil, com base e monitor; A base deverá ser acoplada ao
monitor; A base deverá possuir teclado; A base e o monitor não poderão ser destacáveis. Não
serão aceitos conexões por tecnologia sem fio, conectores ou via USB; A base deverá permitir
o carregamento do equipamento;
– Placa-Mãe e Microprocessador: Frequência de operação interna mínima de 1,1 GHz; Deverá
possuir no mínimo 4MB L2 de Memória Cache; Processador com, no mínimo, 2 núcleos físicos; Se
aplicável, deverá possuir o CHIPSET do mesmo fabricante do processador do equipamento e
compatível com o sistema operacional Chrome OS;
– Vídeo: Deverá possuir no mínimo placa de vídeo integrada com memória podendo ser
compartilhada com a memória principal ou dedicada caso a placa de vídeo offboard;
– Memória: Deverá ser instalado no mínimo de 4GB (quatro gigabytes) de memória RAM, DDR4L,
LPDDR4, ou superior, velocidade (frequência) 2400 MT/s ou superior;
– Tela: Deverá possuir a Tela tecnologia HD LED, colorida, tamanho máximo de 11,6 polegadas,
suporte a resolução de 1366 x 768 ou superior, com tecnologia antirreflexos; Deverá possuir o
vídeo Integrado; Deverá possuir o contraste mínimo de 300:1; Webcam integrada ao gabinete;
Deverá possuir dobradiça que permita a abertura da tampa em no mínimo 150º.
– Disco Rígido: Deverá possuir 01 (uma) unidade de Disco rígido de estado sólido com 32Gb SSD
ou eMMc ou superior;
– Comunicações: Deverá possuir Adaptador Wireless integrado ou comunicação wireless
integrada, 2x2 802.11 ac/a/b/g/n permitindo conexão Wireless na frequência de 5GHz; Deverá
possuir conexão Bluetooth 4.0;
– Portas e Interfaces: No mínimo, 01 (uma) porta USB, do tipo 3.0; Deverá possuir unidade de
leitor de cartões de memória no padrão microSD ou SD para expansão do espaço de
armazenamento; Deverá possuir no mínimo uma porta USB Tipo-C.
– Multimídia: Webcam integrada com resolução mínima de 1280x720p HD e gravação áudio/vídeo
720p HD; Deverá possuir saída para fone de ouvido e entrada para microfone (podendo ser
combo); Deverá possuir no mínimo dois alto falantes internos de no mínimo 1.5W cada; Deverá
possuir microfone;
– Dispositivo Padrão: Deverá possuir o teclado em conformidade com a norma ABNT2; Dispositivo
de apontamento sensível ao toque (touchpad) com suporte a função multi-toques;
– Energia: Deverá possuir plugue tipo 2P+T (10A) segundo a norma NRB14136, para conexão a
tomadas comuns, dispensando tomada especial ou modificação na infraestrutura elétrica.; Deverá
possuir a fonte bivolt (100V - 240V, 1A); Deverá possuir bateria recarregável com autonomia
mínima de 10 horas ou mais em streaming de vídeo utilizando conexão sem fio; O teste de
streaming de vídeo via conexão wifi deverá ser realizado com um computador a uma distância de
20m do roteador para simular distâncias comuns de alunos sentados no fundo de uma sala de
aula e distante do roteador. Com mecanismo de segurança mesmo após a carga total da bateria,
assegurando a não sobrecarga e sobreaquecimento;
– Peso: Deverá possuir o peso de no máximo de 1,3 Kg (peso do Notebook tipo Chromebook);
– Garantia: Garantia total mínima de 36 (trinta e seis meses) “on site”.
– Sistema Operacional e Gerenciamento (Licença Definitiva do Chrome Education em nome do
domínio seduc.varginha.mg.gov.br): Deverá vir com sistema operacional Chrome OS carregado
e ativado em fábrica, o mesmo deve permitir atualização pelos mesmo período descrito na
garantia. O equipamento deverá ser compatível e suportar a instalação de aplicativos disponíveis
para tablets com sistema operacional Android; Licença de ferramenta em nuvem capaz de
realizar atualizações automáticas de softwares e drivers diretamente da internet, sem a
necessidade do conhecimento específico do usuário; Software ou sistema que permita a migração
da imagem do equipamento a partir de uma rede corporativa ou com conexão à internet; Ferramenta
capaz de restaurar as configurações originais de fábrica do equipamento (Sistema Operacional
e Aplicativos); O console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível
realizar o gerenciamento de qualquer ponto. Ter no mínimo as seguintes funcionalidades: Deverá
ser capaz de realizar monitoração dos equipamentos, coletando no mínimo as seguintes
informações: identificação do equipamento, controle de utilização (verificar última data de
conexão) e utilização dos aplicativos; Deverá ser capaz de criar lista de usuários com permissão
de utilização no equipamento, além de criar listas de restrição a acesso a páginas na internet e
versões do sistema operacional; Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a
câmera, microfone, Bluetooth, unidade USB e caixa de som interna do equipamento sem
interferência do usuário; Deverá possuir funcionalidade de apagar todas as informações locais
do usuário, configurações e estado após cada saída; Deverá ser capaz de emitir relatório de
notificação de dispositivos inativos; Deverá ser capaz de prover o Gerenciamento de energia na
tela de login, reinicialização agendada e encerramento do equipamento; Deverá ser capaz de
gerenciar as impressoras em nuvem, o fuso horário e a lista de permissões de dispositivos USB
removíveis; Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas um
aplicativo (modo quiosque) e informar por e-mail e SMS os alertas de alteração de status do
dispositivo, não permitindo a utilização deste para qualquer outra atividade; Deverá possuir
funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas o domínio educacional implantado e
todos equipamentos devem ser entregues já provisionados para o domínio educacional; Deverá
possuir mecanismo de segurança capaz de bloquear todas as funções do equipamento
remotamente e emitir uma mensagem com instruções de devolução do dispositivo desativado;
Dashboard de acompanhamento da evolução da implantação dos equipamentos nas escolas,
onde os dados devem vir da console de gerenciamento do G Suite for Education onde apresente
no mínimo o número de equipamentos provisionados, histórico de provisionamento, quantidade
de equipamentos ativos por escola, número de usuários que utilizaram os equipamentos por
escola, relação de equipamentos por último local de utilização e relação de equipamentos por
número de série sem utilização nos últimos 30 dias por escola. O carregamento desses dados
deve ser feito de forma automática considerando no máximo dia menos 2.
– Provisionamento: Deverá possibilitar que os equipamentos possam ser entregues provisionados
para o domínio educacional seduc.varginha.mg.gov.br
– Certificações: Certificações que o modelo ofertado deverá possuir: ANATEL e FCC ou Certificado internacional equivalente ao FCC reconhecida pelo INMETRO; Todos os opcionais deverão ser homologados pelo fabricante do equipamento;
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- Embalagem da Estação: Para efeitos de descarte correto, deverão as embalagens (papelão,
plástico, isopor, outros) possuir identificação do nível de reciclagem, devendo esta estar em
conformidade com as normas da ABNT.
– GABINETE PARA ARMAZENAMENTO E RECARGA DE CHROMEBOOKS – R$ 4.949,00 (quatro
mil, novecentos e quarenta e nove reais) por unidade – Tes K2-36V.
Especificações Técnicas Mínimas
– Armazenamento: Capacidade para armazenamento de, no mínimo, trinta e seis Chromebooks
em compartimentos individuais verticais, com acesso exclusivo pela porta frontal do gabinete.
– Características construtivas e físicas: Construído em chapa de aço carbono com espessura
mínima de 0,90 mm para proporcionar robustez e resistência ao conjunto. Não serão aceitos
modelos que utilizem materiais inflamáveis, tais como madeira e similares na estrutura principal e
compartimentos interiores; Duas bandejas horizontais construídas em chapa de aço carbono de
no mínimo 0,90 mm de espessura, com dezoito posições verticais por bandeja, totalizando trinta
e seis compartimentos; Portas frontais e traseiras com sistema de dobradiças internas que
impeçam a sua retirada e desmontagem pelo lado externo do gabinete. Construídas com chapa
de aço carbono de espessura mínima de 0,90 mm, com aberturas/orifícios para melhorar a troca
térmica interna. Sistema de fechadura do tipo Cremona, com três pontos de travamento (superior,
inferior e central), com chaves; Painéis laterais construídos em peça inteiriça, encaixados/
fixados internamente para evitar sua desmontagem pelo lado externo; Acabamento em pintura
eletrostática, polimerizada em estufa a 180 graus, formando uma camada de no mínimo 50
microns de espessura, resistente a riscos e a corrosão nas cores cinza e grafite; Quatro
rodízios emborrachados de no mínimo cinco polegadas de diâmetro para permitir a fácil
movimentação do gabinete entre ambientes, com trava em pelo menos dois rodízios; Dimensões
externas máximas do gabinete (com rodízios): 700mm x 1060mm x 600mm (largura x altura x
profundidade); No mínimo dois (02) puxadores laterais para facilitar o manuseio e deslocamento
do gabinete; Tampo superior com revestimento antiderrapante para acomodação de notebook e
acessórios; Adesivagem e/ou estampa no corpo do gabinete com o nome da prefeitura.
Sistema de carregamento:
– Sistema elétrico: Deve possuir réguas de tomadas internas, com no mínimo trinta e seis
tomadas, tipo 2P + T (10A) em conformidade com a norma NBR14136, com espaçamento suficiente para a ligação das fontes de alimentação dos Chromebooks; Deve possuir régua de tomadas
auxiliar com no mínimo três tomadas, tipo 2P+T (10A) segundo norma NBR14136, com
funcionamento independente do sistema eletrônico de recarga, para alimentação de equipamentos tais como: roteador wifi, servidor de conteúdos, projetor multimídia ou acessório; O
acesso ao interruptor principal L/D do módulo e às réguas de tomadas internas exclusivamente
pelas portas traseiras do gabinete, para evitar que pessoas não autorizadas possam desativar
o sistema de recarga e/ou desconectar as fontes dos tablets/Chromebooks; Deve possuir
sistema/dispositivos para proteção elétrica, integrada ao módulo central, composto por disjuntor
rápido de 20 A.
– Ventilação/exaustão: Deve possuir sistema de exaustão composto por no mínimo um ventilador-exaustor, para retirada do ar quente do interior do gabinete e manutenção da temperatura
dos equipamentos em condições ideais de trabalho; As laterais do gabinete devem possuir
aberturas/orifícios para permitir a passagem do ar e contribuir para o resfriamento interno dos
equipamentos; Sistema de iluminação interna por led que facilite o manuseio em ambientes com
pouca luminosidade.
– Geral: Cabo de alimentação único com no mínimo 3m com bitola de 2,5mm de comprimento e
plugue tipo 2P+T (10A) segundo a norma NRB14136, para conexão a tomadas comuns,
dispensando tomada especial ou modificação na infraestrutura elétrica; Porta cabo externo para
enrolamento/organização do cabo de alimentação; Alimentação de energia: bivolt 110 V ~ 240 V
com chaveamento automático; Garantia: três (3) anos “on site”.
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 peças automotivas e acessórios para manutenção da frota de veículos
leves, utilitários, vans, motocicletas, caminhões e ônibus pertencentes ao Município
de Varginha, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 247/2021 – Pregão
Presencial nº 226/2021 – Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs. 123 à
126/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: José Maria Pereira EIRELI ME
– Veículos da linha Volkswagem – 65,10% (sessenta e cinco vírgula dez por cento),
– Veículos da linha Ford – 66,10% (sessenta e seis vírgula dez por cento),
– Veículos da linha Iveco – 66,10% (sessenta e seis vírgula dez por cento),
– Veículos da linha Renault – 68,10% (sessenta e oito vírgula dez por cento)
2) Contratada: Luiz Carlos Ribeiro Braga Junior – ME
– Veículos da linha Chevrolet – 88,50% (oitenta e oito vírgula cinquenta por cento),
– Veículos da linha Peugeot – 69,10% (sessenta e nove vírgula dez por cento).
3) Contratada: Auto Peças G. L. EIRELI
– Veículos da linha Fiat – 87,50% (oitenta e sete vírgula cinquenta por cento),
– Veículos da linha Honda – 66,10% (sessenta e seis vírgula dez por cento),
– Veículos da linha Yamaha – 66,00% (sessenta e seis por cento),
– Veículos da linha Nissan – 82,50% (oitenta e dois vírgula cinquenta por cento).
4) Contratada: Martins Peças para Veículos, Caminhões e Máquinas
– Veículos da linha Mercedes Benz – 91,00% (noventa e um por cento),
– Veículos da linha Citroen – 71,50% (setenta e um vírgula cinquenta por cento),
– Veículos da linha Toyota – 85,00% (oitenta e cinco por cento),
–Veículos da linha Mitsubishi – 84,00% (oitenta e quatro por cento).
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 Pedra Britada, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 138/
2021 – Pregão Presencial nº 124/2021 – Registro de Preços (Atas de Registro de
Preços nº 066 e 067/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Giovani Materiais de Construção Santana Ltda.
– Pedra Britada 14mm – R$ 56,80 (cinquenta e seis reais e oitenta centavos) Ton – Gnaisse,
– Pedra Matacão de 250mm a 350mm – R$ 56,80 (cinquenta e seis reais e oitenta centavos) Ton
– Gnaisse;
2) Contratada: Mineração Santo Antônio de Varginha Ltda.
– Pedra Britada 25mm – R$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) Ton – Santo
Antônio.
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 execução de serviços de recarga em extintores de incêndio, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 248/2021 – Pregão Presencial nº 227/2021 –
Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 118/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Minas Sul Extintores Ltda.
– Serviços recarga de extintor de incêndio – H2OP 10L – R$ 34,15 (trinta e quatro reais e
quinze centavos) Un,
– Serviços recarga de extintor de incêndio – CO2 6Kg – R$ 93,60 (noventa e três reais e
sessenta centavos) Un,
– Serviços recarga de extintor de incêndio – PQS 6kg – R$ 38,50 (trinta e oito reais e
cinquenta centavos) Un,
– Serviços recarga de extintor de incêndio – PQS 4Kg – R$ 34,20 (trinta e quatro reais e vinte
centavos) Un,
– Serviços recarga de extintor de incêndio – PQS 8Kg – R$ 47,00 (quarenta e sete reais) Un,
– Serviços recarga de extintor de incêndio – PQS 12Kg – R$ 64,30 (sessenta e quatro reais
e trinta centavos) Un,
– Serviços recarga de extintor de incêndio – ABC 4Kg – R$ 45,70 (quarenta e cinco reais e
setenta centavos) Un,
– Serviços recarga de extintor de incêndio – ABC 6Kg – R$ 61,70 (sessenta e um reais e
setenta centavos) Un,
– Serviços de teste hidrostático – H2OP 10L – R$ 16,55 (dezesseis reais e cinquenta e cinco
centavos) Un,
– Serviços de teste hidrostático – CO2 6Kg – R$ 16,55 (dezesseis reais e cinquenta e cinco
centavos) Un,
– Serviços de teste hidrostático – PQS 6kg – R$ 16,55 (dezesseis reais e cinquenta e cinco
centavos) Un,
– Serviços de teste hidrostático – PQS 4Kg – R$ 16,55 (dezesseis reais e cinquenta e cinco
centavos) Un,
– Serviços de teste hidrostático – PQS 8Kg – R$ 16,55 (dezesseis reais e cinquenta e cinco
centavos) Un,
– Serviços de teste hidrostático – PQS 12Kg – R$ 16,55 (dezesseis reais e cinquenta e cinco
centavos) Un,
– Serviços de teste hidrostático – ABC 4Kg – R$ 16,55 (dezesseis reais e cinquenta e cinco
centavos) Un,
– Serviços de teste hidrostático – ABC 6Kg – R$ 16,55 (dezesseis reais e cinquenta e cinco
centavos) Un.
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, 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 suplementos alimentares, destinados ao tratamento de pacientes
em confor-midade com o diagnóstico da Câmara Técnica, para atendimento à ordens
judiciais, Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social e para
manutenção dos serviços de saúde, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº
249/2021 – Pregão Presencial nº 228/2021 – Registro de Preços (Atas de Registro de
Preços nºs. 119 à 121/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
– Suplemento hiperproteico cicatrização-úlcera acrescido de arginina, zinco, selênio, vitamina
C A e E – terapia nutricional desenhada especificamente pcicatrização de úlcera p/pressão e
outras situações que exijam estímulo da cicatrização além de exclusivo Mix de carotenoides –
isento de gluten. Frasco: 200ml (Produto sugerido: Cubitan) – R$ 13,99 (treze reais e noventa e
nove centavos) Frs – Cubitan – Danone,
– Suplemento infantil hipercalórico (pó) (baunilha) p/prevenção de desnutrição e recuperação
do estado nutricional. Isento de lactose e gluten – possui sacarose – faixa etária: a partir de 1
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ano. Lata: 400 grs. (Produto: Fortini) – R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) Lta
– Fortini – Danone.
2) Contratada: Espaço Vida Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
– Dieta nutricionalmente completa -100% prot. isolada - soja(baixa osmolalidade), com seus
nutrientes em percentuais normais. Isenta de sacarose, lactose e gluten – densidade calórica;
1.2 KCAL/ML – proteínas: 14% - carboidratos: 56% - gorduras: 30% - osmolalidade: 360MOSM/
KG de água. Litro (Produtos: Isosource Soya ou Nutri Enteral Soya) – R$ 17,85 (dezessete reais
e oitenta e cinco centavos) Frs – Nestlé.
3) Contratada: Difarmig Ltda.
– Dieta nutricionalmente completa e normocalórica na diluição padrão. Fórmula a base de proteína
isolada de soja, riva em isoflavona, enriquecida com mix multi Fiber – 60% fibras solúveis e 40%
de fibras insolúveis – Hipossódica – isenta de lactose, sacarose e gluten – (indicada p/paciente
em risco nutricional, anorexia, idoso, cardiopatas, distúrbios neurológicos e necessidades de
fibras p/regularização do trânsito intestinal – sabor: sem sabor . Lata: 800 grs. (Produto: Nutrison
Soya Multi Fiber) – R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) Lta – PRLV Industria.
Varginha(M.G.), 01 de dezembro de 2021

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: 22/11/2021 a 24/11/2021
Nome
Processamento
Placa
Infração
Data
Valor
Ana Flavia Frota De Resende
AG03649076 RMR-6A50 736-62 30/08/2021 130,16
David Ferreira Messias
AG03649241 HGZ-6342 596-70 17/09/2021 1.467,34
Marina Mendes Severino Clinica D AG03649104 QUZ-7374 763-32 09/09/2021 293,47

Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA ”

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO Nº: 17.921/2021
OBJETO: Contratação de serviços hospitalares para realização de ureterorrenolitotripsia a laser,
para atendimento a Mandado Judicial
CONTRATADO: Hospital Varginha S.A.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº
8.666 / 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº: 17.972/2021
OBJETO: Contratação de serviços médicos para realização de ureterorrenolitotripsia a laser,
para atendimento a Mandado Judicial
CONTRATADO: Clínica Urológica Ltda. - ME
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº
8.666 / 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº: 17.973/2021
OBJETO: Aquisição de Suplemento Alimentar – Nutri Fiber 1.5, para atendimento a Mandados
Judiciais
CONTRATADO: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº
8.666 / 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de
Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo
relacionados, notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo
de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para interpor defesa da autuação, junto ao Órgão
Executivo Municipal - DEMUTRAN/VARGINHA-MG e, ainda, para indicação do condutor infrator,
nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 404/12, do CONTRAN.
Notificação da Autuação de Infração a Legislação de Trânsito
Período de devolução: 23/11/2021 a 24/11/2021
Nome
Processamento Placa
Infração Data
Hora
Ines Couto De Carvalho Pinto
AG05936936 GID-9436 545-26 05/11/2021 11:20
Umberto Sebastiao V Carvalho
AG03648520 PZV-2065 554-14 09/11/2021 09:25
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
O Chefe do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução
nº 404/12, art. 12º,do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 118/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Administração, no uso de
suas atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/
2018, ainda não nomeados e que estejam contratados, a se apresentarem para preenchimento
das vagas referente ao Processo Administrativo nº 16.988/2021 – Contrato por tempo
determinado, conforme discriminado abaixo:
1 - DAS VAGAS
CARGO
Oficial de Administração

VAGAS
01

2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será até 07.05.2022.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços em
substituição à servidora afastada por motivo de licença maternidade, com a devida autorização
do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo nº 16.988/2021.
4 – VENCIMENTO
Conforme § 4º, art. 223 da Lei 2673/95 o vencimento a ser pago ao contratado será o base inicial
do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
CARGO
Oficial de Administração

VENCIMENTO BASE – R$ (¹)
1.464,17

5 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições
especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo conforme disposto no Edital do Concurso e legislação vigente;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social (folhas de identificação);
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar de filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para a
função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome do próprio, cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, 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;
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT – Serviço
de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física e mental;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei Municipal
2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
5.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou de quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
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6 - CRONOGRAMA DE RESPOSTA
6.1. Os candidatos classificados no Edital 002/2018 para o cargo de Oficial de Administração,
ainda não nomeados e que não estejam contratados, que estiverem interessados nas vagas
para contratação por tempo determinado, deverão manifestar-se através do e-mail:
ana.rosa@varginha.mg.gov.br citando no campo “Assunto” : Convocação – Edital 118/2021 –
Cargo: “Oficial de Administração”. No corpo do e-mail deverá manifestar interesse na contratação por tempo determinado, declarando que tem disponibilidade para início imediato conforme
condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administração, informando também nome
completo, número da inscrição no concurso público e classificação obtida no certame, para
agilizar a identificação do candidato.
6.2. Somente serão admitidos e-mails enviados entre 7h30 e 16h30, no dia 07.12.2021.
6.3. Será verificado se o e-mail com a manifestação de interesse na contratação foi enviado
tempestivamente e se o candidato encontra-se classificado na lista de aprovados no Concurso
- Edital 002/2018 para o referido cargo. Candidatos que enviarem e-mail mas não constarem na
listagem de aprovados do concurso para o cargo ofertado, terão a manifestação enviada por email desconsiderada.
6.4. Caso haja candidatos excedentes entre os que se manifestarem por e-mail, serão convocados até o limite da vaga ofertada aqueles que estiverem melhor posicionados na lista de classificação geral do Concurso Público.
6.5. Os candidatos que manifestarem interesse nas vagas, mas ficarem como excedentes,
serão convocados, sempre obedecendo a ordem de classificação, para ocupar a vaga no caso
de não atendimento das exigências do Edital, ou desistência do candidato anteriormente convocado para o presente processo.
6.6. A listagem dos candidatos excedentes que atenderem a convocação por e-mail será divulgada na página oficial do município na internet no endereço: http://www.varginha.mg.gov.br
7– INÍCIO DAS ATIVIDADES
A convocação é para início imediato, a ser definido pela Secretaria Municipal de Administração.
O candidato que não entrar em exercício na data determinada será automaticamente eliminado e
caso já tenha assinado contrato, terá seu contrato rescindido.
8 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O candidato obriga-se a exercer as atribuições do cargo fixadas no Decreto 8.660/2018, bem
como outras atribuições de igual nível de complexidade que forem determinadas pela Secretaria
Municipal de Administração.
Varginha, 2 de dezembro de 2021
Sérgio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 116/2021
INFORMA RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA
EDITAL Nº 108/2021 – Técnico em Enfermagem – Urgência e Emergência
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, informa retificação no cronograma do Edital nº 108/2021, referente ao Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas temporárias, nos termos da autorização
do Senhor Prefeito no Processo nº 13.948/2021, para o cargo de Técnico em Enfermagem –
Urgência e Emergência:
Data: 14.12.2021
Horário: 18h00
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 15.12.2021
Horário: 8h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 16.12.2021
Horário: 18h00
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 2 de dezembro de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 117/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA,
para a contratação de profissionais para desempenharem atividades no cargo abaixo descrito,
conforme especificações contidas neste Edital:
1. DAS VAGAS
Cargo: TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais/Pediatra - E-24
Vagas: 04
Requisitos Mínimos : a) Ensino Superior completo em Medicina; e
b) Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Pediatra (título na Especialidade
obtido através de residência médica ou equivalente).
c) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
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ocorrerá o exercício, na especialidade de Pediatria)
Vencimento : R$ 3.958,45 (¹)
(¹) O valor do vencimento terá acréscimo de Gratificação Mensal no valor de R$ 2.461,72, nos
termos da Lei Municipal nº 6.279/2017.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990. A contratação será pelo prazo de 6 (seis) meses podendo ser encerrado antes caso ocorra diminuição de demanda ou provimento do cargo por concurso.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público que visa atender a demanda, com a devida
autorização do senhor Prefeito, nos termos do Processo Administrativo no 16.627/2021.
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: 06.12.2021 e 07.12.2021
Horário: das 7h30 do dia 06.12.2021 às 16h00 do dia 07.12.2021
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 117/2021 – TNS/ES/Médico Plantonista Pediatra”.
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) Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade que comprove a habilitação para exercício
do cargo (Certificado de Medicina e habilitação em Pediatria, devendo ser apresentado cópia
frente e verso dos documentos)
d) Registro da especialidade de Pediatria no Conselho Regional de Classe (Vigente com jurisdição
na área onde ocorrerá o exercício)
e) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
f) Comprovante de endereço.
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
angulação que distorça a imagem.
5.5. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 07.12.2021.
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 e
experiência profissional de caráter classificatório, distribuídos conforme consta no Anexo I
deste Edital.
6.2 - A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 – O critério de desempate será pelo candidato de maior idade.
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 na especialidade de Pediatria no Conselho Regional de Classe (vigente e
com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício ) ;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social (folhas de identificação);
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
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• 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 de seus direitos civis e políticos.
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT – Serviço
de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei Municipal
2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
8.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
9 – DO DISTRATO
9.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
9.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - redução da demanda de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
II – Provimento do cargo por concurso
III - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela direção da
Unidade, devidamente documentados em Processo Administrativo e à critério da autoridade
competente conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
V – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
9.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso VI não poderá ser novamente contratado.
9.4. Na hipótese prevista nos incisos I e II , será dispensado o contratado posicionado no último
lugar na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos desnecessários no quadro de pessoal.
9.5. Sempre que houver dispensa o candidato será oficialmente comunicado pela Unidade de
Pronto Atendimento.
10. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições dos cargo está fixado no Decreto nº 8.660/2018.
11 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Simplificado serão analisados e julgados pela Comissão Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
12 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 10.12.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de Recurso – Processo Seletivo – “Inscrição Edital 117/2021 – TNS/ES/Médico Plantonista
Pediatra”.” 44
13 – DA CONVOCAÇÃO
Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico, correspondência
eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos necessários,
principalmente o Registro no Conselho de Classe, vigente à época da convocação para
contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício.
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
15.2 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço físico e eletrônico atualizados, visando eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais
de convocação para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não
atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
15.3 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos no item 4 e 5.
15.4 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 14,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato, nos termos e
condições estabelecidos pela Unidade de Pronto Atendimento. O candidato que não atender à
qualquer etapa de convocação será excluído das vagas ofertadas, não lhe cabendo qualquer
recurso ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
15 – CRONOGRAMA
Data: 06.12.2021 a 07.12.2021
Horário: 07h30 do dia 06.12.2021 até as 16h00 do dia 07.12.2021
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br

Data: 09.12.2021
Horário: 18h00
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 10.12.2021
Horário: 08h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 13.12.2021
Horário: 18h00
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 2 de dezembro de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgência e Emergência
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação –lato sensu/
especialização, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado
a dois cursos;
• serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação strictu sensumestrado, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado a
dois cursos;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado,
cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado a dois cursos.
• O Curso de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado ou
Doutorado, concluído, será considerado desde que compatível com o cargo optado pelo candidato,
e que apresente histórico escolar com conteúdo do cargo ou que este conste no certificado com
carga horária expressa de cada disciplina ou módulo cursado.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40 h até 120 h. Neste item serão pontuados
apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada à quatro
cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional realizado pelo candidato com carga horária acima de 120 h. Neste item serão
pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes à participação em cursos, seminários,
congressos, simpósios, monitorias e eventos similares.
• Não serão pontuados qualquer tipo de estágio realizado pelo candidato.
• 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.
• Não serão considerados títulos de cursos / aperfeiçoamento realizados antes da obtenção do
título de Bacharel em Medicina.
• Serão atribuídos 5,0 (cinco) pontos para curso Advanced Cardiac Life Support – ACLS –
Suporte Avançado da Vida em Cardiologia/ Advanced Trauma Life Support / ATLS Suporte de
Vida Avançado ao Trauma/ Pediatric Advanced Life Support/Suporte Avançado de Vida em
Pediatria – PALS/ realizados pelo candidato com carga horária mínima a partir de 10h. Neste item
serão pontuados apenas cursos cuja validade esteja vigente, sendo a pontuação limitada à um
título de cada tipo e com a apresentação da carteirinha para constatação da vigência.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada 06 (seis) meses de experiência profissional em
Pronto Atendimento ou Instituição Hospitalar, comprovada através de declaração formal de
hospitais/instituições públicas, contrato de trabalho em instituição pública ou privada, ou registro
em carteira de trabalho. A pontuação será limitada a 6 (seis) pontos e somente serão pontuados
períodos devidamente informados com data de início e término da vigência do vínculo profissional.
• 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.
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ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 117/2021
Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 117/2021: Ana Maria Rosa, Pamela Pereira Candido e Viviane Muniz
Ongaro de Souza Vieira, para sob a presidência da primeira, proceder à realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 2 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Edital 113/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, divulga o resultado da convocação realizada através do Edital 113/2021, para
provimento através de contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo de
TNS/ES/Dentista de Saúde da Família, nos termos do Processo nº 11.914/2021.
Ficam imediatamente convocados para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos
até 06.12.2021 para início dos procedimentos de contratação os candidatos relacionados no
quadro abaixo.
Cargo: TNS/ES/Dentista de Saúde da Família
Classif. Inscrição E-mail enviado / horário Candidato (a)
Situação
17º
13394
01/12/21 – 07:33
Ligia Gomes Torres Homem Convocada
Varginha, 2 de dezembro de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Edital 115/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, divulga o resultado da convocação realizada através do Edital 115/2021, para
provimento através de contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo de
TNS/PS/Farmacêutico/Bioquímico, nos termos do Processo nº 16.629/2021.
Ficam imediatamente convocados para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos
até 06.12.2021 para início dos procedimentos de contratação os candidatos relacionados no
quadro abaixo.
Cargo: TNS/ PS/Farmacêutico/Bioquímico
Classif. Inscrição E-mail enviado
Candidato (a)
Situação
61º
5899
01/12/21
Rafaela Abreu Ferreira
Convocada
Varginha,2 de dezembro de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CADASTRO
Cadastro do estabelecimento hospitalar para utilização de medicamentos a base de misoprostol
(lista "C1" - outras substâncias sujeitas a controle especial da Portaria SVS/MS n.º 344/98), em
cumprimento as Portarias SVS/MS n.º344 de 12/05/98 e nº 06 de 01/02/99.
Empresa: Hospital Varginha S/A
Endereço: Avenida Antonieta Esper Kallas, nº 299 – Parque Mariela
Cadastro n.º 001/2021
Varginha, 30 de novembro de 2021
Nara Alvarenga Mendes Viana
Coordenadora de Vigilância Sanitária

SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente CESAR HENRIQUE JASSE, 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 Antônio Mesquita Jardim, 35 - Qd P - Lote 26
- Bairro: Santa Luzia ).
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente CONCRETA INCORPORADORA E INVESTIMENTOS , 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 José Gonçalves Dias esquina com a rua Gabriela Rezende Paiva - Bairro: Santa Luiza – Qd –20 – Lote 15 ).
Auto de infração nº 1416/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente CONCRETA INCORPORADORA E INVESTIMENTOS , 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 José Gonçalves Dias esquina com a rua Gabriela Rezende Paiva - Bairro: Santa Luiza – Qd –20 – Lote 14 ).
Auto de infração nº 1417/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA, para que no prazo de 15
(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade,
sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Alvarina Frota esquina com a
Rua Marieta Almeida - Bairro: Santa Luiza – Qd –12 – Lote 04 ).
Auto de infração nº 1353/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente MAISA PAIVA MARTINS E OUTROS, 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 Sebastião Theotonio de Paiva à
esquerda do nº 178 - Bairro: Santa Maria – Qd –17 – Lote 34 ).
Auto de infração nº 1412/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar NALDO CHEREZE NETO para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir
desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local , sob
pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Antônio Brígida, nº 55 - Bairro: São
Lucas).
Notificação 0939/2021
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Auto de Infração nº 1359/2021.

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 NEILA MARIA TAVARES DE LIMA, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados
a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do
local , sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Caetano Pagliuca (entre
o n° 166 e 180 - Bairro: Jardim das Oliveiras).
Notificação 891/2021

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar POUSO CASA GRANDE NEG E PART LTDA para que no prazo de 7 (Sete) dias
contados a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local , sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua José Thomaz
Lara- em frente ao nº 20 - Bairro: Parque Rinald).
Notificação 919/2021

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 VIVALDI MONTEIRO CAMARGO, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados
a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do
local, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua do Ouro, n° 13 - Bairro: Vila
Bueno).
Notificação 0938/2021

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

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 AIRSON MARCOS DA SILVA, 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 Maria Margarida Paiva,n º 55 - Bairro:
Residencial Portinari– Qd –D – Lote 15 ).
Auto de infração nº 1371/2021
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar ANTÔNIO ANDALÉCIO ASSUNÇÃO, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados
a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do
local providenciando a retirada de entulhos e inservíveis do quintal, sob pena de multa, por
descumprimento desta notificação: (Avenida Fleming, n° 198 - Bairro: Catanduvas).
Notificação 889/2021
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar ROSA XIMENES MARCELINO, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a
partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local
, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Braz Regina à direita do nº 180Bairro: Nova Varginha).
Notificação 934 /2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente SIDNEY BORGES BUENO, 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 José Vicente Ferreira em frente ao nº 211 Bairro: Jardim Sion – Qd –48 – Lote 08 ).
Auto de infração nº 1368/2021
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente TANIA MARIA CASTILHO , 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 Salum Assad David, nº 306 - Bairro:
Santa Luiza – Qd –08 – Lote 28 ).
Auto de infração nº 1349/2021
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DIVISÃO DE HABITAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura de Varginha, MG, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Social, Divisão de Habitação, com fulcro na Lei Municipal nº 2.357/1993, NOTIFICA as pessoas
abaixo relacionadas, que deverão comparecer com URGÊNCIA, pessoalmente, ou por intermédio de Procurador, mediante procuração pública ou particular, até o dia 29 de dezembro do
corrente ano, na Divisão de Habitação, localizada à Avenida Benjamin Constant, 1.000, Bloco I,
Terminal Rodoviário, com a finalidade de tratar de assuntos de seus interesses, relacionado ao
recadastramento do subsídio da tarifa de água/esgoto da Prefeitura junto a COPASA.
Menciona-se, para os efeitos legais e de direito que, todos foram convocados por meio de
correspondências, encaminhadas através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
ECT, da Comarca de Varginha.
Enfatizamos que, o não comparecimento do beneficiário do referido subsídio, no prazo legal
acima, implicará no cancelamento do mesmo.
ADAILZA BENEDITA PRADO
MARIA DAS GRAÇAS SUZANA
ANNA VIEIRA CORREIA
MARIA DE JESUS REZENDE
CÉLIA ALVES RAMOS
MARIA DO CARMO VITOR
CLAUDIVINO TIBÚRCIO VALERIANO
MARIA IOLANDA NAZARET CAMPOS
CREUSA DE SOUSA NUNES
MARIA OVÍDIA PAULO
EMÍLIA SEBASTIANA BENFICA
MARILI DIAS
ESTERLINO TEODORO DE RESENDE
MARISA FERREIRA DA COSTA
FRANCISCA ALVES MÁXIMO VIEGAS
MAURI BOA MORTE
FRANCISCO VINHAS DE OLIVEIRA
PAULO ANTÔNIO VITOR
JACIEL TADEU FERREIRA
ROBERTO CARLOS FAUSTINO
JAIR RODRIGUES SILVA
ROSA MARIA PARREIRA
JAIRO FERREIRA DA CRUZ
SEBASTIANA DA SILVA
JALDO JOSÉ DOS SANTOS
SEBASTIANA CÂNDIDA DE PAULA
JOÃO INÁCIO
SEBASTIANA DAVANCIO
JOAQUIM VINHAS DE OLIVEIRA
SEBASTIANA DE PAULA SILVÉRIO
JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA FONSECA
TERESINHA BATISTÃO DOMINGUETI
JÚLIO DELFINO DO AMARAL
VANDA MARIA JESUS
LUIZ DEODORO
VERA LÚCIA ELEUTÉRIO DINIZ
MARIA APARECIDA FRANCA
VILMA DAS GRAÇAS BISPO
MARIA APARECIDA RANGEL
Varginha, 29 de novembro de 2021.
José Manoel Magalhães Ferreira
Secretário Municipal da Habitação e Desenvolvimento Social
Ricardo Maurício Bandoni
Supervisor do Serviço de Fiscalização Habitacional
Tiago Gonçalves de Paula
Encarregado do Setor de Programas Habitacionais

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 242/2021
DESIGNA GESTORES CONTRATUAIS PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS PELA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA.
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as Leis Federais nº 8.666/93 de 21/06/93, nº 8.883/94 de 08/
06/94 e nº 9.648/98 de 27/05/98,
RESOLVE:
Art. 1º Designar como responsáveis pela “Gestão Contratual” dos respectivos setores, os
servidores abaixo relacionados:
RESPONSÁVEL
SERVIÇO
Adriana Silva Pires Menten
Seção de Qualidade Hospitalar
Aline de Souza Graciano
Seção de Núcleo Hospitalar de Vigilância
Epidemiológica e Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar
Amanda Bertoli Santos Silva
Serviço de Diagnóstico Imagem e Terapêutica
Brígida de Fátima Batista Gomes
Serviço de Processamento de Roupas
Bruna Naiara da Silva
Seção de Arquivo Médico – SAME
Cláudia Maria Maciel Rosalini Cardoso
Serviço de Fisioterapia
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RESPONSÁVEL
Denize Aparecida de Lima Leite
Edimara Hortênsia dos Reis Avelar

SERVIÇO
Seção de Enfermagem do Pronto Atendimento
Seção de Programa de Atenção Domiciliar e Internação
- PADI
Eliane de Souza Barbosa
Seção de Manutenção
Everton Silva Martins
Seção de Almoxarifado
Rogério Prado de Castro
Diretoria Técnica
Ivan Ribeiro de Carvalho
Seção de Unidade de Terapia Intensiva - UTI
Ivo Fernandes Costa e Jesus
Seção de Captação de Recursos
Juciane Ranieri Rodrigues Gallo
Seção de Medicina e Segurança no Trabalho – SESMT
Juliana Campos Pereira
Seção de Laboratório
Juviane da Silva
Seção de Recepção Principal e Seção de Recepção/
Ortopedia e RX
Laércio Aparecida
Seção de Recepção Pronto Atendimento
Larissa Ongaro Faria
Serviço de Controle de Pessoal e Serviço de
Desenvolvimento de Pessoal
Luciana Rezende Almeida Oliveira
Divisão Administrativa
Leandra Garcia de Moraes Fonseca
Seção de Centro Cirúrgico
Leandro de Paula Sarto
Seção de Oncologia, Seção de Quimioterapia e Seção
de Tomografia
Marcilene Diniz
Seção de Compras
Ludmila Aparecida Francisco Modesto
Seção de Higiene e Limpeza
Lilian Carvalho de Souza
Diretoria
Mateus Henrique de Sousa Ribeiro
Seção de Unidade de Alimentação e Nutrição
Poliana Sousa Crispim
Serviço Social
Rafael Ferroni Mendes
Seção de Tecnologia da Informação - TI
Roberval Carvalho Gonçalves
Seção de Contabilidade
Rosana Esteves de Sousa
Seção de Agência Transfusional
Thiago Alfredo Bueno
Seção de Radiologia
Thiago Ferreira da Silva
Seção de Faturamento e Seção de Registro Hospitalar
de Câncer - RHC
Simone Martins dos Santos
Seção de Farmácia Central e Satélites
Walene de Cássia Souza Pereira
Departamento de Enfermagem e Seção de Central de
Material Esterilizado - CME
Walliderlan de Araújo Carvalho
Seção de Radioterapia e Seção de Braquiterapia
Art. 2º Os servidores designados na forma do artigo anterior, deverão desempenhar as atividades de “Gestor Contratual”, conforme as disposições constantes na Portaria nº 041/2009 e
Instrução Normativa nº 001/2009.
Art. 3º Os servidores designados por esta portaria desenvolverão os trabalhos até que editada
norma dispondo em contrário ou estabelecendo substituição.
Art. 4º O exercício das atividades de que trata esta Portaria é considerado como serviço público
relevante, motivo pelo qual os seus executores não perceberão qualquer remuneração
extraordinária pelo desempenho.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 170/2021.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria nº 243/2021
DESIGNA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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, 8.883/1994 e 9.648/1998,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os servidores Mateus Nogueira e Conceição, Patricia Ferreira dos Santos,
Patricia Valenzi e Luciana Ciacci Zanatelo Batista, para compor a Comissão Permanente de
Licitações da Fundação, para as modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrência.
Art. 2º Nomear a servidora Luciana Ciacci Zanatelo Batista, para secretariar os trabalhos da
Comissão Permanente.
Art. 3º Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação serão presididos pelo servidor
Mateus Nogueira e Conceição, suplente a servidora Patricia Ferreira dos Santos e secretariado
pela servidora Luciana Ciacci Zanatelo Batista, como suplente a servidora Patricia Valenzi.
Art. 4º As Licitações somente poderão ser processadas e julgadas com a presença de no
mínimo de 03 (três) membros da Comissão.
Art. 5º Os trabalhos dos membros componentes da Comissão Permanente de Licitação ora
instituída serão considerados serviços públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário especialmente a Portaria nº 264/2020.
Varginha, 01 de dezembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria nº 244/2021
DESIGNA PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as Leis Federais nº 8.666/93, nº 8.883/1994 e nº 9.648/1998,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Mateus Nogueira e Conceição e Patricia Ferreira dos Santos,
para desempenharem os trabalhos de Pregoeiros da Fundação Hospitalar do Município de Varginha -FHOMUV.
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Art. 2º Ficam designados os servidores: Luciana Ciacci Zanatello Batista, Renato Silva dos
Santos, Marco Antônio Silveira e Marcilene Diniz, para desempenharem a função de membros da
Equipe de Apoio nas sessões de Pregão.
Art. 3º As Licitações na modalidade Pregão somente poderão ser processadas e julgadas com
a presença de no mínimo de 01 (um) pregoeiro e 02 (dois) membros da equipe de apoio.
Art. 4º Os trabalhos dos servidores ora designados serão considerados serviços públicos
relevantes, portanto não serão remunerados, e, deverão ser executados conforme dispõe o
Decreto Municipal nº 4.081/2006, Lei Federal nº 10.520/2008 e subsidiariamente na Lei Federal
nº 8.666/1993.
Art. 5º Esta portaria terá a validade de 12 (doze) meses a partir de sua publicação e revoga as
disposições em contrário especialmente a Portaria nº 263/2020.
Varginha, 01 de dezembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria nº 245/2021
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso legal das
suas atribuições e de acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 5.539/12 e Regulamentada
pelo Decreto Municipal nº 6.013/2012,
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores: Patricia Ferreira dos Santos, Mateus Nogueira e Conceição,
Luciana Ciacci Zanatello Batista, Marcilene Diniz e Patricia Valenzi, para desempenharem os
trabalhos de credenciamento e descredenciamento de pessoas físicas e jurídicas especializadas na prestação de serviços.
Art.2º. Os trabalhos da Comissão Especial de Credenciamento serão presididos pela servidora
Patricia Ferreira dos Santos e secretariado pela servidora Marcilene Diniz.
Art.3º. Na ausência da Presidente, os trabalhos serão desenvolvidos pelo servidor Mateus
Nogueira e Conceição.
Art.4º. Os credenciamentos somente poderão ser processados e julgados com a presença de
no mínimo de 03 (três) membros da Comissão.
Art.5º. Os trabalhos dos membros componentes da Comissão Especial de Credenciamento ora
instituída serão considerados serviços públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Art.6º. Esta portaria terá a validade de 12 (doze) meses a partir de sua publicação e revoga as
disposições em contrário especialmente a Portaria nº 265/2020.
Varginha, 01 de dezembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria nº 246/2021
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS QUE MENCIONA
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 Comissão Especial, composta pelos Srs.: Renato Silva dos Santos, Marco
Antônio Silveira, Marcilene Diniz, Patricia Valenzi e Luciana Ciacci Zanatello para, sob a presidência do primeiro e secretariado pelo segundo e na forma do disposto na Lei Federal nº 8.666
de 21 de junho de 1993, processar e julgar os pedidos de inscrição em Registro Cadastral, sua
alteração ou cancelamento, para fins de Habilitação nas licitações promovidas para a Fundação
Hospitalar do Município de Varginha.
Art. 2º Os trabalhos para julgamento de pedidos de inscrição cadastral serão realizados com a
presença de no mínimo 03 (três) membros.
Art. 3o – Os trabalhos dos membros componentes da Comissão ora instituída serão considerados
serviços públicos relevantes, não sendo, portanto, remunerados.
Art. 4º- Esta portaria terá a validade de 12 (doze) meses a partir de sua publicação e revoga as
disposições em contrário especialmente a Portaria nº 266/2020.
Varginha, 01 de dezembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 247/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 231/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
561/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 231/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 1° de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 248/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 238/2021

“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 210/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 208/2021

A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
775/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 238/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 1° de dezembro de 2021.

Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS em favor da empresa: KSS COMERCIO E
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA item 001 - foco cirúrgico auxiliar móvel,
confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia, leves, seladas, grau de proteção
ip 54 (cúpulas totalmente seladas e sem reentrâncias que evitam entrada de sujeiras e líquidos
que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com
higienizantes comuns). sistema mecânico que permite deslocamento de profundidade do volume
de luz de aprox.60 cm a 1 metro do eixo da cúpula que possibilitam manobras rápidas, fáceis e
posicionamento sem esforço do cirurgião, com opcional de giro em torno do eixo. manoplas são
confeccionadas em alumínio ou aço inoxidável, autoclaváveis e removíveis. iluminação: fornecida
em alta qualidade com baixo aquecimento no campo operatório e alta vida útil dos leds. com
geração através de tecnologia de leds brancos, baixo consumo de energia, máximo de 80 va por
cúpula e calor radiado. livre dos raios infra-vermelhos e ultravioletas proporcionando uma luz
fria, branca, homogênea, circular, guiadas através de feixes sobrepostas. controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis. a
cúpula deverá possuir diâmetro mínimo de 500 mm, evitando a incidência de sombras no campo
ope-ratório. altura da cúpula (holofote) ajustável entre 1 m. iluminação de 120.000 lux ou superior. vida útil dos leds entre 60 mil a 100 mil horas. tensão bivolt automático. painel de controle:
confeccionado em polímero de alto impacto, dotado de tela touch-screen ou lcd com teclado tipo
membrana. tecla on/off, controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade
de ajuste em níveis escalonáveis de 3.500 a 6000 k. base: confeccionada em material termoplástico ou superior de alto reforço em formato h, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. dispõe de rodízios com sistema de freios que garantem a segurança no manuseio e
utilização, proporcionando giro livre de 360º. articulações variáveis de ângulo, posição e altura,
extrema-mente leve. possuir sistema de emergência a bateria com 3 horas (180 min) de duração
de luz plena (acompanha conjunto de baterias e dois conjuntos de manoplas extras), ao preço de
R$ 21.900,00 (Vinte e Um Mil e Novecentos Reais) por PÇ.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte cinco de novembro de 2021.

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 249/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 232/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1271/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 232/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 1°de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 250/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 233/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
553/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 233/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 1° de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 201/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 200/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR
EM ADULTOS COM COMODATO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) APARELHOS em favor da
empresa: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI item 001 - tira reagente para
determinação de glicemia que aceite amostra capilar, não podem apresentar variação glicêmica
maior do que 15%. ampla faixa de leitura (10 a 600mg/dl), reação química desidrogenase que
quantifica a glicose sanguínea, não reagente com a oxigenoterapia, princípio de medição por
fotometria ou amperometria, tamanho máximo da amostra de 02 microlitros, tempo de leitura de
até 20 segundos, calibração automática (auto codificado), apresentação em frasco com 50
unidades, bateria 3v (cr 2032). possuir iso 15.197/2013 e solução controle em dois níveis. , ao
preço de r$ 0,5100 (cinquenta e um centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte cinco de novembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 208/2021 – Concorrência Nº. 001/2021
Fica escolhida e homologada a proposta apresentada abaixo relacionada por ter apresentado
preço e condições de pagamentos favoráveis a Fundação Hospitalar do Município de Varginha,
tudo conforme proposta e ata. Proceda-se a adjudicação:
NEFROSUL CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA a outorga de concessão/autorização de uso
de parte de suas dependências, localizada à rua presidente tancredo neves, nº 500, bairro bom
pastor, consistindo em área medindo 387,80 m² (trezentos e oitenta e sete metros e oitenta
centímetros quadrados), com entrada pela rua álvaro mendes, s/nº sob o percentual de 7,5%
(sete vírgula cinco por cento), o qual será apurado sobre o valor dos SERVIÇOS DIALÍTICOS
prestados pela concessionária ao SUS – Sistema Único de Saúde.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG)–FHOMUV, 26 de novembro de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 211/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 209/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS em favor
das empresas: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 004 - bromazepam 3mg
, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 005 - carbamazepina 200mg, ao preço de
r$ 0,1300 (treze centavos) por cp; item 006 - clonazepam 0,5mg, ao preço de r$ 0,0500 (cinco
centavos) por cp; item 007 - clonazepam 2mg, ao preço de r$ 0,0500 (cinco centavos) por cp;
item 011 - codeina (fosfato de) 30 mg + paracetamol 500mg, ao preço de r$ 0,3400 (trinta e quatro centavos) por cp; item 015 - diazepam 10mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp;
item 020 - fenitoina sodica 100mg, ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por cp; item 021 fenitoina sodica 250mg/5ml, ao preço de r$ 2,4500 (dois reais e quarenta e cinco centavos) por
ap; item 033 - lorazepam 2mg, ao preço de r$ 0,1300 (treze centavos) por cp; item 037 midazolam 15mg/3ml , ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por ap; item 039 - midazolan 5mg/5ml,
ao preço de r$ 3,8500 (tres reais e oitenta e cinco centavos) por ap; item 046 - nalbufina
(cloridrato de) 10mg/ml, ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por ap; item 054 - sertralina (cloridrato
de) 50mg, ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por cp; item 057 - tramadol (cloridrato de)
50mg, ao preço de r$ 0,2300 (vinte e tres centavos) por cp; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA - item 001 - alfentanila (cloridrato de) 2,5mg/5ml, ao preço de r$
22,0000 (vinte e dois reais) por ap; item 003 - biperideno (cloridrato de) 2mg, ao preço de r$
0,2200 (vinte e dois centavos) por cp; item 009 - clorpromazina (cloridrato de) 25mg, ao preço de
r$ 0,2400 (vinte e quatro centavos) por cp; item 010 - clorpromazina (cloridrato de) 25mg/5ml, ao
preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos) por ap; item 012 - codeina (fosfato de) 30mg, ao
preço de r$ 0,8300 (oitenta e tres centavos) por cp; item 014 - dextrocetamina 100mg/2ml, ao
preço de r$ 14,7000 (quatorze reais e setenta centavos) por ap; item 026 - fentanila (citrato de)
100mcg/2ml - embalagem estéril pack, ao preço de r$ 5,5400 (cinco reais e cinquenta e quatro
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centavos) por ap; item 027 - flumazenil 0,5mg/5ml, ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta
e quatro centavos) por ap; item 030 - haloperidol 5mg, ao preço de r$ 0,2400 (vinte e quatro
centavos) por cp; item 032 - isoflurano 240ml / 240 ml, ao preço de r$ 300,0000 (trezentos reais)
por fr; item 034 - metadona (cloridrato) 10mg, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por cp;
item 035 - metadona (cloridrato de) 5mg, ao preço de r$ 0,4700 (quarenta e sete centavos) por
cp; item 036 - midazolam 15mg, ao preço de r$ 1,8200 (hum real e oitenta e dois centavos) por cp;
item 038 - midazolam 20mg/10ml , ao preço de r$ 19,4000 (dezenove reais e quarenta centavos)
por fr; item 041 - morfina (sulfato de) 0,2mg/ml - esteril pack, ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais
e vinte e oito centavos) por ap; item 042 - morfina (sulfato de) 10mg, ao preço de r$ 0,4200
(quarenta e dois centavos) por cp; item 043 - morfina (sulfato de) 10mg/ml, ao preço de r$ 2,5000
(dois reais e cinquenta centavos) por ap; item 044 - morfina (sulfato de) 2mg/2ml esteril pack, ao
preço de r$ 5,8900 (cinco reais e oitenta e nove centavos) por ap; item 045 - morfina (sulfato de)
30mg , ao preço de r$ 1,1400 (hum real e quatorze centavos) por cp; item 047 - naloxona
(cloridrato de) 0,4mg/ml, ao preço de r$ 5,9700 (cinco reais e noventa e sete centavos) por ap;
item 049 - propofol 100mg/10ml , ao preço de r$ 17,2000 (dezessete reais e vinte centavos) por
ap; item 052 - remifentanila (cloridrato de) 2mg, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta e quatro reais)
por fr; item 055 - sevoflurano 250mg / 250 ml, ao preço de r$ 309,0000 (trezentos e nove reais)
por fr; MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 002 - amitriptilina (cloridrato de) 25mg, ao preço
de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 008 - clonazepan 50mg/20ml, ao preço de r$ 2,1600
(dois reais e dezesseis centavos) por fr; item 016 - diazepam 5mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete
centavos) por cp; item 018 - efedrina (sulfato de) 50mg/ml, ao preço de r$ 2,1500 (dois reais e
quinze centavos) por ap; item 019 - etomidato 20mg/10ml, ao preço de r$ 13,0000 (treze reais)
por ap; item 022 - fenobarbital 100mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; item
024 - fentanila (citrato de) 0,25mg/5ml , ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta centavos)
por fr; item 028 - gabapentina 300 mg, ao preço de r$ 0,4500 (quarenta e cinco centavos) por cp;
item 029 - haloperidol solucao oral 20 ml, ao preço de r$ 2,5900 (dois reais e cinquenta e nove
centavos) por fr; item 031 - haloperidol 5mg/ml, ao preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta
centavos) por ap; item 048 - paroxetina (cloridrato de) 20mg, ao preço de r$ 0,2100 (vinte e um
centavos) por cp; item 051 - quetiapina 25mg, ao preço de r$ 0,1800 (dezoito centavos) por cp;
item 053 - risperidona 1mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 058 - tramadol
(cloridrato de) 50mg/ml, ao preço de r$ 0,9700 (noventa e sete centavos) por ap; item 059 tramadol 100mg/2ml (cloridrato de), ao preço de r$ 1,0900 (hum real e nove centavos) por ap;
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 013 - dexmedetomidina 100 mcg/ml 2ml, ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por ap; item 025 - fentanila (citrato de) 0,5mg/10ml
, ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por fr; item 040 - midazolan 50mg/
10ml, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais e trinta centavos) por ap; item 050 - propofol 200mg /
20ml, ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por ap.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, trinta de novembro de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 215/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 213/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS em favor da
empresa: JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO
DE MERCADORIAS LTDA - item 031 - hd ssd 120gb: tamanho: 2,5 pol; interface: sata rev. 3.0
(6gb/s) – compatível com a versão anterior sata rev. 2.0 (3gb/s); capacidade: 120gb; nand: 3d;
transferência de dados (atto): até 500mb/s para leitura e 320mb/s para gravação; consumo de
energia: 0,195w inativo / 0,279w média / 0,642w (max) leitura / 1,535w (max) gravação;
temperatura de armazenamento: -40°c a 85°c; temperatura de operação: 0°c a 70°c; dimensões
aproximadas: 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol); peso aproximado: 41g (2,5 pol); vibração quando em
operação: 2,17g pico (7 - 800 hz); vibração quando não está em operação: 20g pico (10 – 2000
hz); expectativa de vida útil: 1 milhão de horas mtbf; garantia/suporte: 3 anos de garantia; total
bytes gravados (tbw): 40tb;, ao preço de r$ 245,0000 (duzentos e quarenta e cinco reais) por
un; item 032 - cabo hdmi - tamanho 3m, suporta resolução 4k, respeitar o padrão hdmi 2.0,
possuir suporte a hdr, possui proteção extra que evita a oxidação dos terminais do cabo e das
entradas dos seus aparelhos, áudio 24bit,192khz,8 canais , ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um
reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte cinco de novembro de 2021.
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RATIFICAÇÃO
À vista do contido no Processo Administrativo nº 824/2021 inclusive pautado no parecer jurídico
da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a adoção do instituto da Dispensa Licitatória, nos
termos do Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto constituise da AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, para atender as necessidades da
Fundação.
Publique-se, como condição para eficácia dos atos.
Varginha/MG, 01 de dezembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO DE ALTERAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 230/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 228/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público que
foram alterados os documentos exigidos na proposta de preços e a especificação do item 6,
pertinentes a Licitação nº 230/2021 – Pregão Presencial nº 228/2021, cujo objeto trata-se de
REGISTRO DE PREÇO para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS
PARA LIXO E COLETA DE RESÍDUOS).
Data da sessão Pública: dia 14/12/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital Retificado: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 29 de novembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO DE ALTERAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 232/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 230/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público que
foi alterada a especificação do item 4, pertinente a Licitação nº 232/2021 – Pregão Presencial
nº 230/2021, cujo objeto trata-se de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS.
Data da sessão Pública: dia 16/12/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital Retificado: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 01 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 244/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 242/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 20/12/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 01 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 245/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 243/2021

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para a AQUISIÇÃO DE EQUIPOS E SERINGAS
COM COMODATO DAS RESPECTIVAS BOMBAS, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da sessão Pública: dia 28/12/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 01 de dezembro de 2021.

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

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 246/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 244/2021

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA
ATENDIMENTO AMBULATORIAL E AVALIAÇÃO CIRÚRGICA, NA ESPECIALIDADE DE
MASTOLOGIA, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 29/12/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 01 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 247/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 245/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA
ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 29/12/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 01 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 248/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 246/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 30/12/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 01 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 249/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 247/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA, PARA
ATENDIMENTO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, EM REGIME PRESENCIAL “IN LOCO”,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 21/12/2021, às 9h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 01 de dezembro de 2021.
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 PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
DIVERSOS, para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 012/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2021 (Ata de Registro
de Preços: ( 075/2021), nos termos a seguir:
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1) CONTRATADA: MEDSUL REMOÇÕES LTDA - item 001 - colonoscopia, ao preço de r$
457,6100 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) por un; item 002 colonoscopia com biópsia, ao preço de r$ 510,4400 (quinhentos e dez reais e quarenta e quatro
centavos) por un; item 003 - colonoscopia com dilatação, ao preço de r$ 780,8700 (setecentos
e oitenta reais e oitenta e sete centavos) por un; item 004 - colonoscopia com retirada de
polipectomia, ao preço de r$ 932,2900 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos)
por un; item 005 - colonoscopia com mucosectomia, ao preço de r$ 1.144,1300 (hum mil e cento
e quarenta e quatro reais e treze centavos) por un; item 006 - colonoscopia com polipectomia e
mucosectomia, ao preço de r$ 1.677,3300 (hum mil e seiscentos e setenta e sete reais e trinta e
tres centavos) por un; item 007 - colonoscopia com tatuagem de sitio, ao preço de r$ 1.014,8000
(hum mil e quatorze reais e oitenta centavos) por un; item 008 - colonoscopia com hemorragia, ao
preço de r$ 1.320,9100 (hum mil e trezentos e vinte reais e noventa e um centavos) por un; item
009 - colonoscopia (2 vias - retal e colostomia), ao preço de r$ 506,6900 (quinhentos e seis reais
e sessenta e nove centavos) por un; item 010 - retossigmoidoscopia, ao preço de r$ 141,4400
(cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) por un; item 011 - retossigmoidoscopia com biópsia, ao preço de r$ 197,4300 (cento e noventa e sete reais e quarenta e tres
centavos) por un; item 012 - retossigmoidoscopia com retirada de polipectomia, ao preço de r$
247,9000 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) por un; item 013 retossigmoidoscopia com tatuagem de sitio, ao preço de r$ 551,9500 (quinhentos e cinquenta e
um reais e noventa e cinco centavos) por un; item 014 - endoscopia digestiva alta, ao preço de
r$ 121,8000 (cento e vinte e um reais e oitenta centavos) por un; item 015 - endoscopia digestiva
alta com biópsia, ao preço de r$ 287,7800 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e oito
centavos) por un; item 016 - endoscopia digestiva alta com passagem de sonda, ao preço de r$
358,4000 (trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) por un; item 017 - endoscopia
digestiva alta com polipectomia, ao preço de r$ 256,0000 (duzentos e cinquenta e seis reais) por
un; item 018 - endoscopia digestiva alta com polipectomia e mucosectomia, ao preço de r$
385,0000 (trezentos e oitenta e cinco reais) por un; item 019 - endoscopia digestiva alta com
hemorragia, ao preço de r$ 563,2000 (quinhentos e sessenta e tres reais e vinte centavos) por
un; item 020 - endoscopia digestiva alta com retirada de corpo estranho, ao preço de r$ 460,0000
(quatrocentos e sessenta reais) por un; item 021 - endoscopia com de dilatação de esôfago, ao
preço de r$ 471,5700 (quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) por un;
item 022 - colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (cpre), ao preço de r$ 9.800,0000
(nove mil e oitocentos reais) por un.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93,
alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA
USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 018/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
018/2021 (Ata de Registro de Preços: ( 074/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - item 001 - implante mamário
formato redondo com gel de silicone coesivo de superfície texturizada tamanho variável de 100
cc a 800 cc e diâmetro variável de 7,8 cm a 25,9 cm com projeções (perfis) médio, alto e ultra alto variando de 2,7 cm a 6,5 cm, ao preço de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por un; item
002 - expansores implantáveis de tecido com válvula remota para expansão lenta e necessária
para obtenção de pele nas reconstruções mamarias, correção de sequelas de queimaduras,
cirurgia de calvice, tumores faciais, cicatrizes em geral. utilizado com superfície lisa eleptico, ou
cres-cente, ou redondo, ou retangular que variam de: 25 cc a 1000 cc, com comprimentos que
variam de 6,0 cm a 19,6 cm e projeções que variam de 2,3 a 7,9 cm., ao preço de R$ 1.450,00
(hum mil e quatrocentos e cinquenta reais) por un.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIAS MÉDICAS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade
com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 025/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2021 (Ata de
Registro de Preços: 076/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: VERITAS MEDICINA DO TRABALHO E PERICIAS MEDICAS LTDA para a
realização de serviços de perícias médicas, conforme legislação vigente, tendo como escopo
avaliar as condições de saúde, diagnóstico, prognóstico, terapêutica e outras dos servidores da
Fundação Hospitalar do Município de Varginha –FHOMUV, com a finalidade de avaliar as condições laborativas e/ou retorno ao trabalho com ou sem restrições ou readaptação ou prorrogação
do afastamento para tratamento de saúde ou aposentadoria, ao valor unitário de R$ 230,00
(duzentos e trinta reais).
Varginha, 30 de novembro de 2021
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. 033/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2021 (Ata de Registro de Preços: 081/2021, 082/2021, 083/
2021 e 084/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: DIFARMIG LTDA - item 056 - gel hidroativo, produto esteril, transparente e
viscoso, em forma de gel, composto de hidrocoloides naturais (pectina e carboximetilcelulose
sodica), levemente 0aderente para facilitar a aplicacao, num excipiente aquoso de 25 (vinte e
cinco) a 30 (trinta) gramas, em recipiente com tampa., ao preço de R$ 15,3000 (quinze reais e
trinta centavos) por tb;
2) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 030 - coletor de mat. perfuro ou
cortantes para descarte de residuos quimicos ou quimioterapicos não perfuros cortantes oriundos dos servicos de saude tais como (agulhas, seringas, bisturi, frascos, ampolas, etc ) fab.de
acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio de 1997 e do idt nea 55, na cor larajna, impresso
de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia de material quimico ou quimioterapico, e normas de
uso, kit composto de: a-cx fabricada em papelao ondulado c/ trava p/ lacre, elimina o uso de fitas
adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/ transporte, evitando contato c/ o corpo ao ser
transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado em papelao couro(rigido), contra
perfuracoes.c-saco plastico cor laranja impresso c/ instrucoes de montagem, c/ dupla finalidade1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total (interna) contra umidade.dbandeja de for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade para recebimento de liquidos.
cx c/10un, capacidade13lt, util:10lt, ao preço de R$ 11,7800 (onze reais e setenta e oito centavos) por un; item 031 - coletor de urina sistema aberto - bolsa coletora com capacidade de 1200
ml c/ valvula anti-refluxo,pinca corta fluxo, membrana auto cicatrizante p/coleta de amostra de
urina, valvula de drenagem ampla e ergonomica, adaptador para sonda escalonado, embalagem
com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s.., ao preço de R$ 5,0000
(cinco reais) por un; item 097 - protetor respiratório para quimioterápicos. confeccionado em
fibras sintéticas sem resina no formato concha e coberto por um meio filtrante de microfibras
tratado eletrostaticamente, uma camada de micro fibras carregas com carvão ativado, protegidos por um não-tecido. nesta peça são incorporadas duas cintas elásticas, um grampo de ajuste nasal e uma tira de espuma. pff2, ao preço de R$ 18,7700 (dezoito reais e setenta e sete
centavos) por un; item 107 - sonda para varizes esofagicas (tipo sengstaken blakemore) tamanho
18, contendo: sonda esofagica em pvc de aproximadamente 105cm de comprimento, 3 vias,
graduada a cada 5 cm, 02 baloes em latex ( esofagico/capac. 30-45mmhg e gastricao/capac.
inicial de 50ml) com marcas radiopacas, e 02 baloes de controle com válvulas de seguranca
(transparente-estomacal e azul-esofacigo, com dados de identificacao, procedencia, validade e
registro no m.s, ao preço de R$ 587,0000 (quinhentos e oitenta e sete reais) por kit;
3) CONTRATADA: SUPRI MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - item 003 - agulha para aspiração e biópsia da medula óssea na região da crista ilíaca, estéril, descartável,
confeccionada em aço inoxidável a.i.s.i. 304 e a estrutura de policarbonato grau médico no
tamanho de 11 g x 150 mm. agulha é composta de uma cânula com conexão para seringa tipo luer
lock e de um mandril, ambos com ponta biselada. embalagem com os dados de identificação,
procedência, número do lote e número do rms, conforme a legislação vigente, ao preço de R$
300,0000 (trezentos reais) por un; item 004 - agulha para aspiração de medula óssea- dimensão:
08g e comprimento 150mm - composição: aço inoxidável com estrutura de policarbonato grau
médico, estéril, descartável, ao preço de R$ 300,0000 (trezentos reais) por un; item 136 - agulha
de biopsia de alta qualidade que proporciona amostras histologicas para diagnostico e caracterização de lesao suspeita; corte automatico de calibre 14ga (2.0mm) e 10cm de comprimento,
ponta ecogenica para retirada de tecidos da mama, compativel com disparador modelo promag
ultra., ao preço de R$ 130,0000 (cento e trinta reais) por un;
4) CONTRATADA: BMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - item 002 - agulha desc. para puncao
peridural com bisel tipo tuohytuohy n§16 g x 3 1/4 em aco inox esteril embalagem individual c/
abertura asseptica, devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de
esterilizacao, data de validade, numero de lote, registro no m.s, ao preço de R$ 32,1800 (trinta e
dois reais e dezoito centavos) por un; item 119 - tampa c/ membrana autocicatrizante p/
medicamentos (tapon-in), ao preço de R$ 3,3800 (tres reais e trinta e oito centavos) por un; item
135 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção,
transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g24 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha
após punção, com conector rigido, tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material
que promova barreira microbiana e abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação
atual vigente., ao preço de R$ 2,9700 (dois reais e noventa e sete centavos) por un.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 035/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2021 (Ata de Registro de Preços: 085/2021 e
086/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 041 - metotrexato
50 mg / 2 ml injetavel pronto p/uso, ao preço de R$ 19,2800 (dezenove reais e vinte e oito
centavos) por fr; item 042 - metotrexato 500mg / 5 ml po frasco/inj/ pronto p/uso, ao preço de R$
45,5000 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) por fa; item 044 - norepinefrina
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(hemitartarato de) 8mg/4ml, ao preço de R$ 8,6500 (oito reais e sessenta e cinco centavos) por
ap; item 062 - cloridrato de ropivacaína - injetável 7,5 mg/ml (0,75%) 20 ml, ao preço de R$ 9,7500
(nove reais e setenta e cinco centavos) por ap; item 063 - cefuroxima sodica - 750 mg ev +
diluente 6,0 ml, ao preço de R$ 26,1500 (vinte e seis reais e quinze centavos) por fa;
2) CONTRATADA: COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 061 bortezomibe 3,5 mg., ao preço de R$ 590,0000 (quinhentos e noventa reais) por fa.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para o
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DO
LABORATÓRIO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 036/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2021 (Ata de Registro
de Preços: 077/2021, 078/2021, 079/2021 e 080/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA:QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA - item 023 - kit manutencao preventiva
hematoclin 5,3 - contendo 02 probe wipe ( 6 month ), 04 washer for front bath ( 6 month ), 04
washer for rear bath ( 6 month ), 10 air filter ( 6 month ), 01 filter assembly ( 12 month ), 03
isolation chamber ( contain filter ) 12 ( month ), ao preço de R$ 3.255,0000 (tres mil e duzentos
e cinquenta e cinco reais) por kit;
2) CONTRATADA: CMG DIAGNOSTICA LTDA - item 022 - eletrodo de referência compatível
com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3112306180, ao preço de R$
2.380,9000 (dois mil e trezentos e oitenta reais e noventa centavos) por un;
3) CONTRATADA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - item 002 - seringa de reagente
para o analisado bioquimico cobas mira plus, ao preço de R$ 1.670,0000 (hum mil e seiscentos
e setenta reais) por un; item 003 - seringa de amostra para equipamento cobas mira plus, ao
preço de R$ 1.620,0000 (hum mil e seiscentos e vinte reais) por un; item 005 - conjunto de agulha
de amostra para equipamento cobas mira plus, ao preço de R$ 1.860,0000 (hum mil e oitocentos
e sessenta reais) por un;
4) CONTRATADA: HEMOTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - item 001 – cubeta de reação
para uso em automação, compatível com o analisador bioquímico cobas mira plus - roche,
material plástico cx contendo 15 racks com 12 poços cada, ao preço de R$ 73,1200 (setenta e
tres reais e doze centavos) por un; item 004 - conjunto de teflons de amostra e reagente para o
analisador bioquimico cobas mira plus - roche, ao preço de R$ 184,4300 (cento e oitenta e quatro reais e quarenta e tres centavos) por un; item 006 - conjunto de agulha de reagente para
equipamento cobas mira plus, ao preço de R$ 300,8800 (trezentos reais e oitenta e oito centavos)
por un; item 007 - motor y do changer para o equipamento cobas mira plus - roche, ao preço de
R$ 2.096,1300 (dois mil e noventa e seis reais e treze centavos) por un; item 008 - engrenagem
do motor do analyser p/ equipamento cobas mira plus - roche, ao preço de R$ 1.031,1500 (hum
mil e trinta e um reais e quinze centavos) por un; item 009 - filtro lee completo para equipamento
cobas mira plus, ao preço de R$ 148,6300 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e tres
centavos) por un; item 010 - conjunto de rolamento do analyser para equipamento cobas mira
plus, ao preço de R$ 292,9500 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) por
un; item 011 - sensor de temperatura do analyser cobas mira plus, ao preço de R$ 571,9500
(quinhentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) por un; item 012 - correia 45
dentes para o equipamento cobas mira plus, ao preço de R$ 149,1400 (cento e quarenta e nove
reais e quatorze centavos) por pç; item 013 - correia 56 dentes para o equipamento cobas mira
plus, ao preço de R$ 149,1400 (cento e quarenta e nove reais e quatorze centavos) por pç; item
014 - fonte de alimentacao cobas mira plus, ao preço de R$ 2.972,5000 (dois mil e novecentos e
setenta e dois reais e cinquenta centavos) por un; item 015 - cooler do
analyser
p/
equipamento cobas mira plus - roche, ao preço de R$ 440,7500 (quatrocentos e quarenta reais
e setenta e cinco centavos) por un; item 017 - cabo sensor de amostra para manutencao cobas
mira plus, ao preço de R$ 1.034,1300 (hum mil e trinta e quatro reais e treze centavos) por pç;
item 018 - cabo sensor de reagente para manutencao do equipamento cobas mira plus, ao preço
de R$ 1.041,0000 (hum mil e quarenta e um reais) por pç; item 019 - bobina de papel térmico para
impressão de resultados compatível com o analisador bioquímico cobas mira plus, especificações 111mmx30m, ao preço de R$ 11,8800 (onze reais e oitenta e oito centavos) por rl; item 020
- placa flash box - cod. 750 para o equipamento cobas mira plus, ao preço de R$ 2.250,0000
(dois mil e duzentos e cinquenta reais) por un; item 021 - bomba de pressão diaphgram pumps cmp para o equipamento cobas mira plus, ao preço de R$ 2.980,0000 (dois mil e novecentos e
oitenta reais) por un; item 024 - placa fonte controladora para cabine de seguranca biologica
veco classe ii b2 - biosafe, ao preço de R$ 7.560,0000 (sete mil e quinhentos e sessenta reais)
por un; item 025 - bomba de pressurização da membrana, de material plástico (partes em contato
com a água), modelo diafragma, tensão de 24 vcc, pressão máxima de operação de 125 psi, para
a osmose reversa bomba de pressurização da membrana de osmose reversa, de material
plástico (partes em contato com a água), modelo diafragma, tensão de 24 vcc, pressão máxima
de operação de 125 psi, compatível com a osmose reversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4
estágios - marca vexer, ao preço de R$ 1.452,0000 (hum mil e quatrocentos e cinquenta e dois
reais) por un; item 026 - carcaça para filtro de polipropileno 10x2.1/2, bitola ¼, pressão de 100
psi, transparente, compatível com a osmose reversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4 estágios
da marca vexer, ao preço de R$ 360,8000 (trezentos e sessenta reais e oitenta centavos) por
un; item 027 - membrana para osmose reversa de 30l/ hora, material poliamida tipo tfc de alta
performance, pressão máxima
de operação de 150 psi, faixa de ph aceitável de 3 a 12,
compatível com a osmose reversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4 estágios da marca vexer, ao
preço de R$ 653,1000 (seiscentos e cinquenta e tres reais e dez centavos) por un; item 028 filtro deionizador 10x2.1/2, de resina mista de
troca iônica (aniônica e catiônica) para osmose
reversa de 30l/hora, pressão máxima de operação 150 psi, compatível com osmose reversa 30l/
hora - modelo vos00304 de 4 estágios da marca vexer, ao preço de R$ 333,1300 (trezentos e
trinta e tres reais e treze centavos) por un; item 029 - filtro de polipropileno (pp) 05 micras, mo-
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delo vfc 10x2.1/2, pressão máxima de operação 50 psi, compatível com osmose reversa 30l/
hora - modelo vos00304 de 4 estágios da marca vexer, ao preço de R$ 46,1300 (quarenta e seis
reais e treze centavos) por un; item 030 - filtro de carvão compactado (carbon block), modelo vfc
10x2.1/2, pressão máxima de operação 50 psi, compatível com osmose eversa 30l/hora - modelo
vos00304 de 4 estágios da marca vexer, ao preço de R$ 66,6300 (sessenta e seis reais e
sessenta e tres centavos) por un.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 042/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
042/2021 (Ata de Registro de Preços: 087/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 002 - ebulidor
1000w, 127v, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e dois reais) por un; item 003 - garrafa termica
1,8 litros, ao preço de r$ 80,0000 (oitenta reais) por un; item 004 - pilha alcalina 1,5 v tipo botao
lr41, para uso em termometro digital, ao preço de r$ 4,9900 (quatro reais e noventa e nove
centavos) por un; item 007 - saco plastico 50 x 80 x 0,15 - com 100un, ao preço de r$ 73,0000
(setenta e tres reais) por pct; item 008 - canudos biodegradáveis, em papel branco, embalados
individualmente, alta resistência, inclusive em líquidos quentes. diâmetro 6 mm x altura 210 mm pacote com 100 unidades , ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por pct.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 087/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/2021 (Ata de Registro de Preços: 124/2021, 125/2021,126/
2021,127/21 e 128/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 003 - avental
confeccionado em tnt ( tecido nao tecido), manga longa, elastico nos punhos e tiras nas costas,
com registro no ministerio da saude / anvisa - gramatura: 50 grs, cor: branca, comprimento: 95
cm, tamanho: unico, ao preço de r$ 6,2560 (seis reais duzentos e cinquenta e seis centésimos
de real) por un; item 022 - jelco n 16 sem dispositivos de seguranca, ao preço de r$ 0,7950
(setecentos e e noventa e cinco centésimos de realx) por un; item 027 - luva de procedimento de
latex sem talco, tamanho g. caixa com 100un., ao preço de r$ 97,3000 (noventa e sete reais e
trinta centavos) por cx; item 028 - luva de procedimento de latex sem talco, tamanho p. caixa com
100un., ao preço de r$ 97,3000 (noventa e sete reais e trinta centavos) por cx; item 059 - sonda
p/ aspiracao n. 14 c/ valvula, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e
registro no ms, ao preço de r$ 0,8160 (oitocentos e dezesseis centésimos de real) por pç; item
062 - luva de latex para procedimentos, grande, em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada, descartavel, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de
validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$
79,0000 (setenta e nove reais) por cx; item 063 - luva de latex para procedimentos, media, em
latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel, embalagem com dados de
identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado
de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 79,0000 (setenta e nove reais) por cx; item 064 - luva de
latex para procedimentos, pequena, em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada
descartavel, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro
m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 79,0000 (setenta
e nove reais) por cx;
2) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 013 - 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$ 135,0000
(cento e trinta e cinco reais) por cx; item 060 - 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$ 139,0000 (cento e trinta e nove reais) por un;
3) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 010 - curativo primario composto por
oleos de origem vegetal ricos em acidos graxos essenciais. registrado na anvisa como produtos
para saude. embalagem com 200ml., ao preço de r$ 13,9000 (treze reais e noventa centavos)
por al; item 029 - mascara orofacial hospitalar ventilada, com disco microfix, tamanho g,
autoclavavel, com almofada protetora, espaco morto, pressao de terapia de 4 a 40 cm/ h2o,
resitencia a queda de pressao a 50l/mim: 0,1 cm / h2o ou 100 l/mim= 0,4 cm / h2o; expiracao a 50
l / mim e 0,8 cm / h2o. acompanhada de presilhas e arnes. embalagem com dados de identificacao
e procedencia, validade e registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 1.070,0000 (hum mil e
setenta reais) por un; item 031 - mascara orofacial hospitalar ventilada, com disco microfix,
tamanho p, autoclavavel, com almofada protetora, espaco morto, pressao de terapia de 4 a 40
cm/ h2o, resitencia a queda de pressao a 50l/mim: 0,1 cm / h2o ou 100 l/mim= 0,4 cm / h2o;
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expiracao a 50 l / mim e 0,8 cm / h2o. acompanhada de presilhas e arnes. embalagem com dados
de identificacao e procedencia, validade e registro no ministerio da saude, ao preço de r$
1.070,0000 (hum mil e setenta reais) por un; item 067 - aparelho pressão arterial, tipo aneroide,
modelo portátil, material base metal, graduação mostrador 0 a 300 mmhg, material braçadeira
nylon, tipo fecho braçadeira velcro, tamanho infantil, características adicionais bolsa para
acondicionamento, componentes braçadeira, manguito e pera de látex, válvula com rosca, sistema de proteção antiqueda. deve apresentar registro no ministério da saúde, certificado do
imetro, garantia contra defeitos de fabricação., ao preço de r$ 105,0000 (cento e cinco reais) por
un;
4) CONTRATADA: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - item 039 - 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 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 bifásico-life 400plus
futura - cmos drake - referencia modelo - f7959/pw, ao preço de r$ 490,0000 (quatrocentos e
noventa reais) por pr; item 040 - 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
bifásico-life 400plus futura - cmos drake- referência modelo - f7959w, ao preço de r$ 490,0000
(quatrocentos e noventa reais) por pr; item 065 - estetoscópio, tipo biauricular, aplicação infantil,
material auscultador aço inox, material olivas silicone anatômicas, material haste aço inox,
características adicionais livre de látex, acessórios par de olivas extra, membrana do auscultador
grande e pequena, ao preço de r$ 72,0000 (setenta e dois reais) por un;
5) CONTRATADA: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - item 066 - 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$ 32,0000 (trinta e dois
reais) por un.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PNEUS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 102/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2021 (Ata
de Registro de Preços: 129/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: IMPORLUC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - item 002
- pneu novo 185/65 r-15, ao preço de r$ 505,0000 (quinhentos e cinco reais) por un; item 003 pneu novo 175/70 r-14, ao preço de r$ 475,0000 (quatrocentos e setenta e cinco reais) por un.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO
EQUIPAMENTO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 112/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/2021 (Ata de Registro
de Preços: 138/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CMG DIAGNOSTICA LTDA item 001 - pack de reagentes para analisador de
eletrólitros compatível com o modelo avl 9180 - marca roche, ao preço de r$ 366,7000 (trezentos
e sessenta e seis reais e setenta centavos) por un; item 002 - solução de limpeza para analisador
de eletrólitros compatível com o modelo avl 9180 - marca roche - frasco com 125ml, ao preço de
r$ 355,2700 (trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) por un; item 003 solução condicionadora de npa (sódio) para analisador de eletrólitros compatível com o modelo
avl 9180 marca roche - frasco com 125ml, ao preço de r$ 388,2500 (trezentos e oitenta e oito
reais e vinte e cinco centavos) por un; item 004 - controle de referência nível i, ii e iii para
monitorar a performance dos analisadores de eletrólitros compatível com o modelo avl 9180 marca roche - caixa com 03x10x1ml, ao preço de r$ 663,5100 (seiscentos e sessenta e tres
reais e cinquenta e um centavos) por cx.
Varginha, 30 de novembro de 2021
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 MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 114/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 114/2021 (Ata de Registro de Preços: 133/2021,
134/2021,135/2021,136/21 e 137/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 054 - omeprazol 20mg apresentacao: blister (capsulas, comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço
de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; item 059 - terbutalina (sulfato de) 0,5mg/ml, ao preço
de r$ 2,9800 (dois reais e noventa e oito centavos) por ap; item 061 - glicose 50% 20ml, ao preço
de r$ 1,0100 (hum real e um centavo) por ap; item 063 - amiodarona (cloridrato de) 150mg/3ml, ao
preço de r$ 2,4800 (dois reais e quarenta e oito centavos) por ap; item 065 - fitomenadiona
(vitamina k1) 10mg/ml im, ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por ap;
item 067 - lidocaina (cloridrato de) 2% s/v 5ml , ao preço de r$ 1,4400 (hum real e quarenta e
quatro centavos) por fr; item 070 - cilostazol 50mg, ao preço de r$ 0,4500 (quarenta e cinco
centavos) por cp;
2) CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 022 - dimenidrinato + cloridrato de
piridoxina 50mg+10mg, ao preço de r$ 0,5200 (cinquenta e dois centavos) por cp; item 044 polissulfato de mucopolissacarideo 5mg/g gel, ao preço de r$ 12,7000 (doze reais e setenta
centavos) por tb; item 056 - bromoprida 10mg/2ml, ao preço de r$ 1,1500 (hum real e quinze
centavos) por ap; item 068 - tramadol (cloridrato de) 50mg/ml, ao preço de r$ 0,8600 (oitenta e
seis centavos) por ap; item 069 - tramadol 100mg/2ml (cloridrato de), ao preço de r$ 1,0000 (hum
real) por ap; item 071 - cilostazol 100mg, ao preço de r$ 0,5100 (cinquenta e um centavos) por
cp;
3) CONTRATADA: COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 043 poliestirenossulfonato de calcio envelope com 30 gramas, ao preço de r$ 20,5500 (vinte reais e
cinquenta e cinco centavos) por env; item 055 - rocuronio (brometo de) 50mg/5ml, ao preço de
r$ 38,3200 (trinta e oito reais e trinta e dois centavos) por ap; item 060 - bortezomibe 3,5 mg., ao
preço de r$ 549,0000 (quinhentos e quarenta e nove reais) por fa;
4) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 014 - dexametasona colirio
0,1%, ao preço de r$ 6,7700 (seis reais e setenta e sete centavos) por fr; item 016 - dexametasona + neomicina + polimixina b 5ml., ao preço de r$ 10,9800 (dez reais e noventa e oito
centavos) por fr;
5) CONTRATADA:TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 058 - irinotecano
(clor. de) 100mg/5ml, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta e quatro reais) por fr.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 150/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 150/2021 (Ata de Registro de Preços: 184/2021, 185/2021, 186/2021 e
187/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ESPACO VIDA COM.DISTRIB.PROD.NUTRIC.LTDA - item 007 - modulo de
fibras alimentares para nutricao oral ou enteral. indicado na regularizacao do transito intestinal
com fibras soluveis + probióticos. isento de lactose e gluten. saches sem sabor, ao preço de r$
6,7200 (seis reais e setenta e dois centavos) por sac; item 013 - modulo em po, de proteina:
100% proteina do soro de leite. isento de sabor, sem gluten, osmolaridade de ate 125 mosm/l. lata
ate 300 g, ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos) por gr
2) CONTRATADA: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI EPP - item
002 - modulo utilizado para espessar e/ou gelificar alimentos líquidos, adicionado de gomas
alimentares, isento de gluten, lactose e sacarose. embalagem de até 300g, ao preço de r$ 0,2880
(duzentos e oitenta e oito centésimos de centavos de real) por gr; item 004 - suplemento
nutricional (1,5 a 2,0kcal/ml), com até 16% de proteina em relação ao vet, contendo como fonte
proteica: proteina do soro do leite e caseinato, rico em vitaminas e sais minerais. osmolalidade
até 600mosm/kg de agua. isento de lactose e gluten. sabores variados: chocolate, morango,
frutas tropicais e baunilha. pronto para uso. embalagem de 200 ml, ao preço de r$ 5,4500 (cinco
reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 011 - suplemento nutricionalmente completo,
enriquecido com fibras, normocalorico, isento de sacarose e lactose e com até 15% de frutose,
formulada para diabetes e situações de hiperglicemia, sabores: baunilha e morango, embalagem
de 200ml, ao preço de r$ 7,9400 (sete reais e noventa e quatro centavos) por un;
3) CONTRATADA: 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$ 0,1880 (cento e oitenta e oito centésimos de
centavos de real) por ml; item 006 - suplemento nutricional hipercalorico e hiperproteico (1,5 a 2,0
kcal/ml), acima de 25% de proteina em relacao ao vet, comproteinas do soro do leite e caseinato,
rico em vitaminas e minerais, osmolaridade ate 500 mosm/l e osmolalidade de ate 600 moms/kg de
agua, isento de lactose e gluten, sabores: chocolate, morango, frutas vermelhas e baunilha.
pronto para uso. embalagem de 200ml, ao preço de r$ 10,6000 (dez reais e sessenta centavos)
por un; item 012 - suplemento nutricional clarificado rico em carboidrato e isento de gorduras e
fibras, 100% do soro do leite, aproximadamente 90% de maltodextrina. embalagem de 200 ml e
sabores variados, pronto para uso., ao preço de r$ 29,9000 (vinte e nove reais e noventa
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centavos) por un;
4) CONTRATADA: 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$ 16,9000 (dezesseis
reais e noventa centavos) por un; item 005 - suplemento nutricional hiperproteico (30% do vet),
normocalórico (1,00 a 1,25kcal/ml) com arginina (1,5g/100ml), acrescido de micronutrientes
relacionados a cicatrizacao, específico para cicatrização de úlceras por pressão e outras
afecções teciduais. lipidios até 25%. isento de glúten. osmolaridade até 500mosm/l de água.
volume médio 100% idr para vitaminas e minerais (250ml). sabores: baunilha, morango, chocolate.
embalagem de 200ml, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 008 - suplemento
nutricional hipercalórico (1,6kcal/ml), hiperprotéico (22,5%vet), enriquecido com epa. isento de
lactose, sacarose e glúten. osmolaridade até 730mosm/l. sabores: capuccino e pêssego-gengibre. (pronto para uso - embalagem de 125ml), ao preço de r$ 21,0000 (vinte e um reais) por un;
item 009 - suplemento nutricional hipercalorico (2,3 a 2,5kcal/ml) com até 16% de proteina em
relacao ao vet, rico em vitaminas e sais minerais. osmolalidade de ate 1280mosm/kg agua, isento
de lactose, sacarose e gluten, sabores variados: baunilha, capuccino, chocolate e morango.
pronto para uso - embalagem de 125ml, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta centavos) por un; item 010 - suplemento nutricional, em po, para preparo instantaneo, hipercalorico
(densidade de 1,2kcal/ml, rico em vitaminas e minerais. osmolaridade ate 400mos m/l. isento de
sacarose, lactose e gluten. sem sabor. embalagem de 350g, ao preço de r$ 39,9000 (trinta e
nove reais e noventa centavos) por la.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE DIETAS – SISTEMA FECHADO, COM COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 151/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 151/2021(Ata de Registro de Preços:
181/2021, 182/2021 e 183/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ESPACO VIDA COM.DISTRIB.PROD.NUTRIC.LTDA - item 003 - dieta
nutricionalmente completa, normocalorica e hiperproteica suplementada com arginina (mínimo de
12%) e alto teor de micronutrientes relacionados à cicatrização (zinco, vitamina a, c e e). isenta
de sacarose e lactose. osmolaridade de ate 320 mosm/l e osmolalidade de ate 380 mosm/kg de
agua. sistema fechado. embalagem de 1000ml, ao preço de r$ 58,9000 (cinquenta e oito reais e
noventa centavos) por bol;
2) CONTRATADA: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA - item 006 - dieta nutricionalmente
completa hiperproteica ,sendo a fração proteica à partir de 20%, composta por caseinato, soro
do leite e maximo de 20% de proteina de soja; e normocalorica (densidade calorica de ate 1,3
kcal/ml), indicada para atender as necessidades do paciente em fase de recuperação. enriquecida com fibras. hipossodica, isenta de sacarose, lactose e gluten. osmolaridade ate 300 mosm/
l e/ou osmolalidade ate 400 mosm/kg de agua; volume medio 100% idr para vitaminas e minerais
(ate 650ml) - sistema fechado (embalagem de 1000ml), ao preço de r$ 41,0000 (quarenta e um
reais) por bol;
3) CONTRATADA: LEONE COM E DIST PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - item 001 - dieta
nutricionalmente completa, normocalorica (densidade calórica de ate 1,3kcal/ml) hiperprotéica
sendo a fracao proteica composta por proteina do soro do leite, de caseinato e proteina isolada
de soja até 20%, indicada para atender as necessidades do paciente grave na uti (elevado
estresse metabolico/agudo). enriquecida com fibras. hipossodica, isenta de sacarose, lactose e
gluten. osmolaridade até 285 mosm/l e/ou osmlalidade até 350 mosm/kg de água. - sistema
fechado (embalagem de 500ml) constando: data de fabricacao, validade, numero do lote, registro no ms e descricao das caracteristicas do produto, ao preço de r$ 76,0000 (setenta e seis
reais) por bol; item 002 - dieta nutricionalmente completa normoproteica e hipercalorica (densidade calorica de ate 1,5 cal/ml), com ate 35% de lipidio, com fibras, hipossodica. isenta de
sacarose, lactose e gluten. fracao proteica com caseinato, soro do leite e proteina isolada de
soja de ate 20 %, indicada para pacientes desnutridos ou com necessidades caloricas aumentadas e restricao de volume. osmolaridade ate 400 mosm/l e osmolalidade ate 500mosm/kg agua.
volume medio 100% idr para vitaminas e minerais (ate 550ml). sistema fechado (pronta para uso
- embalagem de 1000ml), ao preço de r$ 47,0000 (quarenta e sete reais) por bol; item 004 - dieta
nutricionalmente completa, normocalorica, (1,0 a 1,2 kcal/ml), normoproteica, contendo proteinas
do soro do leite dentre outras bases proteicas (proteina isolada de soja ate 20 por cento), com
fibras. hipossodica, isenta de sacarose, lactose e gluten. osmolaridade até 260mosm/l e/ou
osmolalidade até 300mosm/kg água. volume médio 100% idr para vitaminas e minerais (800ml) sistema fechado - embalagem de 1000ml. fonte de lipedeo de ate 35%, ao preço de r$ 37,6000
(trinta e sete reais e sessenta centavos) por bol; item 005 - dieta nutricionalmente completa,
hipercalorica (1,5 kcal/ml) e hiperproteica (20% de ptn, no mínimo), fracao de carboidratos com
maltodextrina e isenta de xarope de glicose; contendo teor de fibras superior a 14g/l. isenta de
sacarose, frutose, lactose e gluten. osmolaridade de ate 400mosm/l e osmolalidade de ate 520
mosm/kg de água; idr para vitaminas e minerais em aproximadamente 500ml. embalagem de
1000ml para sistema fechado, ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por bol.
Varginha, 30 de novembro de 2021
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 MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 164/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 164/2021 (Ata de Registro de Preços: 188/
2021, 189/2021 e 190/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 053 difenidramina (cloridrato) 50mg/ml, ao preço de r$ 17,9500 (dezessete reais e noventa e cinco
centavos) por ap; item 060 - lidocaina (cloridrato de) 2% s/v 5ml , ao preço de r$ 3,3600 (tres
reais e trinta e seis centavos) por fr;
2) CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 050 - suxametonio (cloreto de)
100mg, ao preço de r$ 17,5000 (dezessete reais e cinquenta centavos) por ap; item 054 metilprednisolona 125mg, ao preço de r$ 10,4000 (dez reais e quarenta centavos) por fr;
3) CONTRATADA: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 057 - esponja de gelatina
absorvivel 80 x 125mm (100cm²) x 10mm tamanho 100, ao preço de r$ 90,0000 (noventa reais)
por un.
Varginha, 30 de novembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATOS – NOVEMBRO/2021
Nº Contrato:
121/2021
Contratada:
WELINGTON MOL DA SILVA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 134.576,60
Objeto:
Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação n.º 195/2021 – Pregão Presencial n.º 194/2021
Signatário pela Contratada:
Welington Mol da Silva
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
122/2021
Contratada:
INSTITUTO DE IMAGEM DA MAMA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 20.000,04
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 005/2021 - Credenciamento nº 005/2021 Chamamento Público nº 005/2021, Inexigibilidade nº 008/2021
Signatário pela Contratada:
Sílvio César da Silva
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
123/2021
Contratada:
IVANIZE CORCETI TAVARES REIS
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 100.000,00
Objeto:
Aquisição de leite pasteurizado integral – embalagem de 01
litro e com teor de gordura de 3%
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº 207/2021 – Pregão Presencial nº 206/2021
Signatário pela Contratada:
Ivanize Corceti Tavares Reis
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
124/2021
Contratada:
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 21.900,00
Objeto:
Aquisição de equipamentos médicos
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 210/2021 – Pregão Presencial nº. 208/2021
Signatário pela Contratada:
Ricardo Carvalho
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADITIVOS DE CONTRATOS – NOVEMBRO/2021
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Objeto:
das marcas Fiat e Peugeot.
Vigência:
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatária pela Contratante:
Prazo Aditado:
Valor Aditado:
Valor Contratado:
Data do Contrato:
Data do Aditivo:
=

088/2018 – III aditivo
RODNEY REIS BARONI & CIA LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Aquisição de peças e acessórios originais, para veículos
12 (doze) meses
Licitação nº. 143/2018 - Pregão nº. 141/2018
Rodney Rei Baroni
Rosana de Paiva Silva Morais
12 (doze) meses, contados a partir de 08/11/2021.
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
08/11/18
08/11/21

Nº Contrato:
089/2018 – III aditivo
Contratada:
RODNEY REIS BARONI & CIA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados em alinhamento,
balanceamento e cambagem para os veículos de uso na Fundação.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 141/2018 - Pregão nº. 139/2018
Signatário pela Contratada:
Rodney Reis Baroni
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 12/11/2021
Valor Aditado:
R$ 2.520,00
Valor Contratado:
R$ 2.520,00
Data do Contrato:
12/11/18
Data do Aditivo:
09/11/21
=
Nº Contrato:
057/2021 – I aditivo
Contratada:
POSTO LÍDER EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Aquisição de combustível (gasolina comum)
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 078/2021 – Pregão nº. 078/2021
Signatário pela Contratada:
Leandro Lobo Motteran
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Reequilíbrio econômico-financeiro
Prazo Aditado:
Permanece o inicial
Valor Aditado:
R$ 5.928,08
Valor Contratado:
R$ 78.000,00
Data do Contrato:
17/05/21
Data do Aditivo:
16/11/21
=
Nº Contrato:
019/2018 – IV aditivo
Contratada:
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços
especializados em recarga de gás liquefeito de petróleo, a granel, tipo b190, com fornecimento
e instalação de 02 (dois) tanques e central, em regime de comodato, para abastecimento do setor
de uan (unidade de alimentação e nutrição) e da seção de laboratório da FHOMUV, incluindo
manutenção preventiva e corretiva da central e rede de abastecimento
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 008/2018 - Pregão nº. 008/2018
Signatário pela Contratada:
Marcelo Garcia Colli Badini
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Reequilíbrio econômico-financeiro
Prazo Aditado:
Permanece o inicial
Valor Aditado:
R$ 5.628,00
Valor Contratado:
R$ 42.264,00
Data do Contrato:
27/02/18
Data do Aditivo:
16/11/21
=
Nº Contrato:
090/2020 – II aditivo
Contratada:
CLÍNICA CIRÚRGICA GERAL LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos na especialidade de cirurgia
geral, para atendimento em regime de plantão sobreaviso
Vigência:
06 (seis) meses
Fundamento:
Licitação nº. 127/2020 – Pregão Presencial nº. 124/2020
Signatário pela Contratada:
Olívio Antônio Massa
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
06 (seis) meses
Valor Aditado:
R$ 360.000,00
Valor Contratado:
R$ 360.000,00
Data do Contrato:
28/09/20
Data do Aditivo:
01/11/21
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Objeto:
padronizados
Vigência:
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatária pela Contratante:
Prazo Aditado:
de 26/11/2021
Valor Aditado:
Valor Contratado:
Data do Contrato:
Data do Aditivo:
=

003/2018 – IV aditivo
ARAUJO E LIMA DROGARIA LTDA – ME
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Aquisição de medicamentos padronizados e não
354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias
Licitação nº. 142/2017 – Pregão Presencial nº. 136/2017
Maritza Roque Araújo
Rosana de Paiva Silva Morais
354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias, contados a partir
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
12/01/18
24/11/21
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Nº Contrato:
057/2021 – II aditivo
Contratada:
POSTO LÍDER EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Aquisição de combustível (gasolina comum)
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 078/2021 – Pregão nº. 078/2021
Signatário pela Contratada:
Leandro Lobo Motteran
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Reequilíbrio econômico-financeiro
Prazo Aditado:
Permanece o inicial
Valor Aditado:
R$ 2.245,27
Valor Contratado:
R$ 78.000,00
Data do Contrato:
17/05/21
Data do Aditivo:
25/11/21
=
Nº Contrato:
094/2018 – III aditivo
Contratada:
CLINICA MÉDICA ONCOMEDICS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados em
oncologia clínica e pediátrica, hematologia e cuidados paliativos para pacientes em quimioterapia
assistidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde)
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 162/2018 – Pregão Presencial nº. 160/2018
Signatário pela Contratada:
Rodrigo dos Santos Maganha
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 20/12/2021.
Valor Aditado:
R$ 600.000,00
Valor Contratado:
R$ 600.000,00
Data do Contrato:
20/12/18
Data do Aditivo:
25/11/21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Nº 019/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha estabelece normas para a convocação dos
candidatos classificados no Concurso Público – Edital nº 001/2018, ainda não nomeados e não
contratados, para preenchimento de vaga de contratação por tempo determinado, referente ao
Processo Administrativo nº 782/2021, conforme discriminado abaixo:
1 - DA VAGA
Cargo: TNS Médico Clínico Geral - PAD
Nº vagas: 01
Escolaridade: Ensino superior completo em Medicina com registro no conselho de classe e
certificado de especialização em Geriatria e/ou especialização em Saúde da Família.
Jornada: 110 horas mensais.
Vencimentos: R$ 7.583,66.
Atribuições do cargo: O rol de atribuições do cargo está fixado no Decreto nº 8.728/2018.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores da Fundação Hospitalar do Município de Varginha é o
ESTATUTÁRIO, instituído pela Lei Municipal 1.875/1990. O prazo para contratação será por
tempo determinado para substituição de servidora que gozará de férias regulamentares.
3 – DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e
Lei Municipal nº 5.060/2009, com a devida autorização da Senhora Diretora Geral Hospitalar,
conforme Processo Administrativo nº 782/2021.
4 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta
por descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1 Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia do RG, CPF, PIS/PASEP ou cartão cidadão, título de eleitor e comprovante da
última votação;
• Apresentar cópia do cartão do SUS;
• Apresentar cópia da carteira de habilitação e prontuário da carteira de motorista (caso seja do
cargo de motorista);
• Apresentar cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino), devendo
estar em dia com as obrigações militares;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento/casamento ou averbação do divórcio ou cópia da
declaração de união estável feita perante tabelião, observado o estado civil na assinatura do
contrato;
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• Apresentar cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos. Caso
o filho seja dependente para o Imposto de Renda apresentar cópia da certidão de nascimento
dos filhos até 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da carteira de vacinação de filhos até 14 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar cópia da declaração de ajuste para todos os dependentes para o imposto de renda
(exceção de filhos);
• Apresentar cópia do diploma ou certificado de escolaridade e histórico escolar/diploma de
ensino, comprovando a habilitação exigida para a função;
• Apresentar registro no conselho regional de classe, vigente, com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício;
• Apresentar cópia do comprovante de residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro(a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Apresentar cópia do comprovante de conta bancária, devendo ser no CPF do candidato,
conforme solicitado pela Divisão de Recursos Humanos;
• Apresentar certidão negativa no Conselho Regional de Medicina (para o cargo de médico);
• Apresentar certidão de habilitação e regularidade profissional na área de enfermagem perante
o Conselho Regional de Enfermagem (para o cargo de técnico de enfermagem ou enfermeiro);
• Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, devendo apresentar o atestado de antecedentes
criminais;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo 90
(noventa) dias, bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico admissional a ser realizado pelo Serviço de Segurança
e Medicina do Trabalho – SESMT para constatação de aptidão física, apresentando o respectivo
atestado de saúde admissional;
• Não poderá ter contrato licitatório com a FHOMUV, devido impedimento legal contido no art. 9º,
inciso III, da Lei nº 8.666/1993;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
5.2 O candidato deverá apresentar os documentos originais para verificação da autenticidade
das cópias solicitadas no item anterior.
5.3 Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 O candidato será convocado em conformidade rigorosa com a lista de classificação do cargo de TNS Médico Clínico Geral - PAD do edital de Concurso Público nº 001/2018. O candidato
deverá aceitar a vaga de imediato, caso contrário será considerado desistente da vaga deste
processo, sendo mantida entretanto a sua posição na lista de classificados para outros editais.
6.2 Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3 O candidato que depois de aceitar a vaga, não entrar em exercício no prazo máximo de 15
(quinze) dias, estará automaticamente eliminado do Processo de Contratação.
6.4 A convocação será feita seguindo rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos,
ainda não nomeados e não contratados, do Edital de Concurso Público nº 001/2018, e será de
responsabilidade do candidato apresentar-se no prazo estabelecido conforme contato.
6.5 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a escolaridade/qualificação
mínima exigida neste Edital, não sendo aceito protocolo de documentação.
6.6 Para a efetivação da contratação, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar
comprovante de aptidão física para a função, avaliada em exames pré-admissionais, expedido
pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação Hospitalar do Município
de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for considerado inapto para o exercício da
função. Deverá ainda apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas,
bem como a declaração de bens, ambos os formulários fornecidos pela Divisão de Recursos
Humanos.
6.7 O candidato deverá apresentar cópias e originais dos documentos pessoais, conforme
relação a ser fornecida pela Divisão de Recursos Humanos, de acordo com o item 5 deste Edital.
7 – DA CONVOCAÇÃO
7.1 Os candidatos classificados no edital de Concurso Público nº 001/2018, ainda não nomeados e não contratados, serão convocados através de contato telefônico, whatsapp, correspondência eletrônica ou edital de convocação, devendo apresentar os documentos necessários,
principalmente o registro no conselho de classe vigente à época da convocação para contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício, sendo em local, data e horário a serem
estabelecidos.
7.2 A Divisão de Recursos Humanos convocará de acordo com o item anterior, ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que não atender à
qualquer etapa de convocação será excluído da vaga ofertada, não lhe cabendo qualquer
recurso ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
7.3 O candidato classificado no edital de Concurso Público nº 001/2018 deverá manter junto à
Divisão de Recursos Humanos da FHOMUV, durante o prazo de validade do referido edital de
concurso, seu contato telefônico, whatsapp, endereço físico e eletrônico atualizados, visando
eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de editais de convocação
para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda a uma das
formas estabelecidas de convocação.
8 – DA INSPEÇÃO DE SAÚDE - EXAMES ADMISSIONAIS
8.1 O candidato convocado neste Processo Seletivo Público será encaminhado para prévia
inspeção de saúde.
8.2 O exame admissional, de caráter eliminatório, consistirá em avaliação médica realizada pela
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da FHOMUV, onde será avaliada a saúde
física para o exercício do cargo.
8.3 Será contratado o candidato convocado que for julgado na inspeção médica oficial, apto
fisicamente, para o exercício das atividades a que se refere o presente Edital.
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8.4 Será considerado aprovado no exame admissional somente o candidato com parecer “APTO”
quando da conclusão dos mesmos.
8.5 Em caso de resultado INAPTO no exame admissional, o próximo candidato classificado será
convocado, devendo ser submetido à prévia inspeção de saúde.
9 - DO DISTRATO
9.1 O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
9.2 A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - ocorrência de faltas injustificadas no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
II - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentados em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei nº 2.673/95;
III – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato.
9.3 Sempre que ocorrer dispensa o candidato será oficialmente comunicado.
9.4 O servidor dispensado de ofício, em virtude do disposto no Inciso II, item 9.2, não poderá ser
novamente contratado.
9.5 Na hipótese de redução da demanda do serviço, será dispensado o contratado posicionado
no último lugar na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos
desnecessários no quadro de pessoal.
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A aceitação da vaga implicará em conhecimento prévio e na tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
10.2 Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital;
d) Não atender os requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
10.3 Somente após a assinatura do contrato é que o candidato poderá apresentar-se à Fundação Hospitalar do Município de Varginha para entrar em exercício.
10.4 O candidato obriga-se a cumprir os horários fixados pela FHOMUV, estando ciente que são
estipulados de acordo com a necessidade dos serviços.
Varginha, 29 de novembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Larissa Ongaro Faria
Encarregada do Serviço de Controle de Pessoal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – 020/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha estabelece normas para a realização de seleção
simplificada, para a contratação temporária de profissional para desempenhar atividades no
cargo abaixo descrito, conforme especificações contidas neste edital.
1 - DA VAGA
Cargo: TNS Médico Clínico Geral - PAD
Nº vagas: 01 + reserva técnica
Escolaridade: Ensino superior completo em Medicina com registro no conselho de classe.
Jornada: 110 horas mensais.
Vencimentos: R$ 7.583,66.
Atribuições do cargo: O rol de atribuições do cargo está fixado no Decreto nº 8.728/2018.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores da Fundação Hospitalar do Município de Varginha é o
ESTATUTÁRIO, instituído pela Lei Municipal 1.875/1990. O prazo para contratação será por
tempo determinado para substituição de servidora que gozará de férias regulamentares, não
podendo ultrapassar o prazo de 30 dias. (Lei Municipal nº 2.673/95 e suas alterações).
3 – DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e
Lei Municipal nº 5.060/2009, com a devida autorização da Senhora Diretora Geral Hospitalar,
conforme Processo Administrativo nº 782/2021.
4 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta
por descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições deverão serão realizadas através do envio da documentação por e-mail,
conforme estabelecido abaixo:
• Data e horário para inscrição: das 08h do dia 06/12/2021 até às 12h do dia 07/12/2021.
5.2 O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço rh@fhomuv.com.br com o assunto:
“Inscrição Edital nº 020/2021 – CARGO TNS Médico Clínico Geral – PAD”.
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5.2.1 No corpo do texto, o candidato deverá informar nome e número de telefone para contato e
relacionar a documentação anexada.
5.3 Cópias dos seguintes documentos devem ser anexadas ao e-mail:
a) Carteira de Identidade;
b) Comprovante de endereço;
c) Certificado do curso superior em medicina com o registro no Conselho Regional de Medicina;
d) Títulos e experiência, conforme anexo I, caso possua.
5.3.1 A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
angulação que distorça a imagem.
5.4 Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail fora dos dias e horários estipulados.
5.5 As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza.
5.6 É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 Esta seleção constará de prova de títulos, cursos de aperfeiçoamento profissional e
experiência profissional, de caráter classificatório, tendo o total máximo de 152 (cento e cinquenta e dois) pontos, distribuídos conforme consta no Anexo I deste Edital.
6.2 A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 O critério de desempate será pelo candidato mais idoso/idade.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 A listagem dos candidatos classificados estará disponível na Divisão de Recursos Humanos
– Rua Oscarlina Prado, 67 - Bom Pastor - Varginha/MG.
7.2 O resultado final estará disponível no site da FHOMUV – www.fhomuv.com.br e publicado no
Órgão Oficial do Município.
8. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1 Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia do RG, CPF, PIS/PASEP ou cartão cidadão, título de eleitor e comprovante da
última votação;
• Apresentar cópia do cartão do SUS;
• Apresentar cópia da carteira de habilitação e prontuário da carteira de motorista (caso seja do
cargo de motorista);
• Apresentar cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino), devendo
estar em dia com as obrigações militares;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento/casamento ou averbação do divórcio ou cópia da
declaração de união estável feita perante tabelião, observado o estado civil na assinatura do
contrato;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos. Caso
o filho seja dependente para o Imposto de Renda apresentar cópia da certidão de nascimento
dos filhos até 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da carteira de vacinação de filhos até 14 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar cópia da declaração de ajuste para todos os dependentes para o imposto de renda
(exceção de filhos);
• Apresentar cópia do diploma ou certificado de escolaridade e histórico escolar/diploma de
ensino, comprovando a habilitação exigida para a função;
• Apresentar registro no conselho regional de classe, vigente, com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício;
• Apresentar cópia do comprovante de residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro(a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Apresentar cópia do comprovante de conta bancária, devendo ser no CPF do candidato,
conforme solicitado pela Divisão de Recursos Humanos;
• Apresentar certidão negativa no Conselho Regional de Medicina (para o cargo de médico);
• Apresentar certidão de habilitação e regularidade profissional na área de enfermagem perante
o Conselho Regional de Enfermagem (para o cargo de técnico de enfermagem ou enfermeiro);
• Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, devendo apresentar o atestado de antecedentes
criminais;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo 90
(noventa) dias, bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico admissional a ser realizado pelo Serviço de Segurança
e Medicina do Trabalho – SESMT para constatação de aptidão física, apresentando o respectivo
atestado de saúde admissional;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
8.2 O candidato deverá apresentar os documentos originais para verificação da autenticidade
das cópias solicitadas no item anterior.
8.3 Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
9. DA APRESENTAÇÃO
9.1 O candidato será convocado em conformidade rigorosa com a lista de classificação e de-
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verá aceitar a vaga de imediato, caso contrário será considerado desistente da vaga.
9.2 Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
9.3 O candidato que depois de aceitar a vaga, não entrar em exercício no prazo máximo de 15
(quinze) dias, estará automaticamente eliminado do Processo de Contratação.
9.4 Será de responsabilidade do candidato apresentar-se no prazo estabelecido, conforme
contato.
9.5 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a escolaridade/qualificação
mínima exigida neste Edital, não sendo aceito protocolo de documentação.
9.6 Para a efetivação da contratação, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar
comprovante de aptidão física para a função, avaliada em exames pré-admissionais, expedido
pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação Hospitalar do Município
de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for considerado inapto para o exercício da
função. Deverá ainda apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas,
bem como a declaração de bens, ambos os formulários fornecidos pela Divisão de Recursos
Humanos.
9.7 O candidato deverá apresentar cópias e originais dos documentos pessoais, conforme
relação a ser fornecida pela Divisão de Recursos Humanos, de acordo com o item 8 deste Edital.
10 – DA CONVOCAÇÃO
10.1 Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico, whatsapp,
correspondência eletrônica ou edital de convocação, devendo apresentar os documentos
necessários, principalmente o registro no conselho de classe vigente à época da convocação
para contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício, sendo em local, data e
horário a serem estabelecidos.
10.2 A Divisão de Recursos Humanos convocará de acordo com o item anterior, ficando o
candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que não atender
à qualquer etapa de convocação será excluído da vaga ofertada, não lhe cabendo qualquer
recurso ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
10.3 O candidato classificado deverá manter junto à Divisão de Recursos Humanos da FHOMUV,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu contato telefônico, whatsapp, endereço físico e eletrônico atualizados, visando eventuais convocações. Deverá também estar
atento às publicações de editais de convocação para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
11 – DA INSPEÇÃO DE SAÚDE - EXAMES ADMISSIONAIS
11.1 O candidato convocado neste Processo Seletivo Público será encaminhado para prévia
inspeção de saúde.
11.2 O exame admissional, de caráter eliminatório, consistirá em avaliação médica realizada pela
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da FHOMUV, onde será avaliada a saúde
física para o exercício do cargo.
11.3 Será contratado o candidato classificado e convocado que for julgado na inspeção médica
oficial, apto fisicamente, para o exercício das atividades a que se refere o presente Edital.
11.4 Será considerado aprovado no exame admissional somente o candidato com parecer
“APTO” quando da conclusão dos mesmos.
11.5 Em caso de resultado INAPTO no exame admissional, o próximo candidato classificado será
convocado, devendo ser submetido à prévia inspeção de saúde.
12 - DO DISTRATO
12.1 O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
12.2 A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - ocorrência de faltas injustificadas no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
II - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentados em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei nº 2.673/95;
III – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato.
12.3 Sempre que ocorrer dispensa o candidato será oficialmente comunicado.
12.4 O servidor dispensado de ofício, em virtude do disposto no Inciso II, item 12.2, não poderá
ser novamente contratado.
12.5 Na hipótese de redução da demanda do serviço, será dispensado o contratado posicionado no último lugar na classificação e assim sucessivamente até completar o número de
cargos desnecessários no quadro de pessoal.
12.6 Ocorrendo necessidade de se efetuar dispensa de mais servidores para adequar o quadro
funcional à demanda apresentada e caso tenha se esgotada a listagem de candidatos deste
processo seletivo, a dispensa ocorrerá analisando a classificação dos candidatos nos demais
editais lançados, observando a data de admissão, sendo dispensado aquele com data de admissão mais recente.
13 - DO RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 07/12/2021, que deverá ser enviado
no e-mail rh@fhomuv.com.br da FHOMUV, identificando no campo “assunto”: Interposição de
Recurso – Processo de Contratação Temporária - Edital nº 020/2021 – CARGO TNS Médico
Clínico Geral – PAD.
14 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada, conforme ANEXO II deste Edital.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Este processo seletivo será válido pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da publicação da classificação final, sendo que a lista dos candidatos classificados, ainda não convocados, será utilizada para outras contratações para o referido cargo.
15.2 A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento.
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15.3 Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital;
d) Não atender os requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
15.4 Somente após a assinatura do contrato é que o candidato poderá apresentar-se à Fundação
Hospitalar do Município de Varginha para entrar em exercício.
15.5 O candidato obriga-se a cumprir os horários fixados pela FHOMUV, estando ciente que são
estipulados de acordo com a necessidade dos serviços.
16 – DO CRONOGRAMA
Data: 06/12/2021 a 07/12/2021
Horário: Das 08h do dia 06/12/2021 às 12h do dia 07/12/2021
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail rh@fhomuv.com.br
Data: 07/12/2021
Horário: 13h30min
Atividade: Divulgação da classificação prévia
Local: Divisão de Recursos Humanos – Rua Oscarlina Prado, 67 – Bom Pastor – Varginha/MG
Data: 07/12/2021
Horário: 14h30min às 16h30min
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail rh@fhomuv.com.br
Data: 09/12/2021
Horário: 09h
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e no Site da FHOMUV https://www.fhomuv.com.br/
Varginha, 29 de novembro de 2021.
Larissa Ongaro Faria
Encarregada do Serviço de Controle de Pessoal
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
ANEXO I
EXPERIÊNCIA
• Serão atribuídos 5,0 (cinco) pontos para cada 01 (ano) de experiência profissional comprovada através de declaração formal ou contrato de trabalho em instituição pública ou privada ou
ainda através de registro em carteira de trabalho, referente ao cargo pretendido. A entrega de
currículo profissional não tem validade para a atribuição de pontos. A pontuação será limitada à
04 anos completos, somente com a devida comprovação.
TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação – lato
sensu/especialização, sendo limitado a dois cursos, e somente será devida para cursos cujos
certificados apresentem conteúdo programático e que estes tenham vinculação ao cargo
pretendido;
• Serão atribuídos 10 (dez) pontos para título apresentado de pós-graduação – lato sensu/
especialização em Geriatria e/ou especialização em Saúde da Família, sendo limitado a dois
cursos, e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático;
• Serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação - strictu
sensu/mestrado, sendo limitado a dois cursos, e somente será devida para cursos cujos
certificados apresentem conteúdo programático e que estes tenham vinculação ao cargo
pretendido;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu/doutorado,
sendo limitado a dois cursos, e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem
conteúdo programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido;
• serão atribuídos 20 (vinte) pontos para cada título apresentado de residência médica, sendo
limitado a dois cursos, e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Os Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado,
Doutorado ou Residência Médica, serão considerados desde que compatíveis com o cargo
optado pelo candidato, concluído e que mencione no respectivo certificado a carga horária
correspondente, discriminando as horas. Os títulos sem conteúdo e/ou sem carga horária não
serão validados.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento, devendo estar concluído até
a data de inscrição neste processo seletivo.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
CURSOS
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
vinculado ao cargo pretendido, realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40 h até
120 h. Neste item serão pontuados apenas cursos realizados a partir de 1º de janeiro de 2016.
A pontuação será limitada a quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados
apresentem conteúdo programático.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
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Profissional vinculado ao cargo pretendido, realizado pelo candidato com carga horária acima de
120 h. Neste item serão pontuados apenas cursos realizados a partir de 1º de janeiro de 2016.
A pontuação será limitada a quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados
apresentem conteúdo programático.
• Os Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado,
Doutorado ou Residência Médica serão considerados desde que compatíveis com o cargo
optado pelo candidato, concluído e que mencione no respectivo certificado a carga horária
correspondente, discriminando as horas. Os títulos sem conteúdo e/ou sem carga horária não
serão validados.
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta
na ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome).
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes a participação em cursos, seminários e
eventos similares quando os mesmos fizerem parte do currículo de cursos de graduação ou
especialização.
• A Fundação Hospitalar poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a apresentação
dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
• Serão recusados os títulos que não atenderem as exigências deste Edital.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL Nº 020/2021.
Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital nº 020/2021: Larissa Ongaro Faria, Rogério Prado de Castro e Dayane
Almeida Martins Azevedo para, sob a presidência da primeira, proceder à realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos, bem como os casos omissos neste
Processo Seletivo Público.
Varginha, 29 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Nº 021/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha estabelece normas para a convocação dos
candidatos classificados no Concurso Público – Edital nº 001/2018, ainda não nomeados e não
contratados, para preenchimento de vaga de contratação por tempo determinado, referente ao
Processo Administrativo nº 495/2021, conforme discriminado abaixo:
1 - DA VAGA
Cargo: Enfermeiro
Nº vagas: 01
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no COREN na função de
Enfermeiro.
Jornada: 44 horas semanais
Vencimentos: R$ 4.174,30
Atribuições do cargo: O rol de atribuições do cargo está fixado no Decreto nº 8.728/2018
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores da Fundação Hospitalar do Município de Varginha é o
ESTATUTÁRIO, instituído pela Lei Municipal 1.875/1990. O prazo para contratação será por
tempo determinado para substituição de servidora que está afastada por força do Decreto
Municipal nº 10.378/2021, que posteriormente estará em gozo de licença maternidade.
3 – DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e
Lei Municipal nº 5.060/2009, com a devida autorização da Senhora Diretora Geral Hospitalar,
conforme Processo Administrativo nº 495/2021.
4 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta
por descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1 Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia do RG, CPF, PIS/PASEP ou cartão cidadão, título de eleitor e comprovante da
última votação;
• Apresentar cópia do cartão do SUS;
• Apresentar cópia da carteira de habilitação e prontuário da carteira de motorista (caso seja do
cargo de motorista);
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• Apresentar cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino), devendo
estar em dia com as obrigações militares;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento/casamento ou averbação do divórcio ou cópia da
declaração de união estável feita perante tabelião, observado o estado civil na assinatura do
contrato;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos. Caso
o filho seja dependente para o Imposto de Renda apresentar cópia da certidão de nascimento
dos filhos até 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da carteira de vacinação de filhos até 14 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar cópia da declaração de ajuste para todos os dependentes para o imposto de renda
(exceção de filhos);
• Apresentar cópia do diploma ou certificado de escolaridade e histórico escolar/diploma de
ensino, comprovando a habilitação exigida para a função;
• Apresentar registro no conselho regional de classe, vigente, com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício;
• Apresentar cópia do comprovante de residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro(a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Apresentar cópia do comprovante de conta bancária, devendo ser no CPF do candidato,
conforme solicitado pela Divisão de Recursos Humanos;
• Apresentar certidão negativa no Conselho Regional de Medicina (para o cargo de médico);
• Apresentar certidão de habilitação e regularidade profissional na área de enfermagem perante
o Conselho Regional de Enfermagem (para o cargo de técnico de enfermagem ou enfermeiro);
• Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, devendo apresentar o atestado de antecedentes
criminais;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo 90
(noventa) dias, bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico admissional a ser realizado pelo Serviço de Segurança
e Medicina do Trabalho – SESMT para constatação de aptidão física, apresentando o respectivo
atestado de saúde admissional;
• Não poderá ter contrato licitatório com a FHOMUV, devido impedimento legal contido no art. 9º,
inciso III, da Lei nº 8.666/1993;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
5.2 O candidato deverá apresentar os documentos originais para verificação da autenticidade
das cópias solicitadas no item anterior.
5.3 Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 O candidato será convocado em conformidade rigorosa com a lista de classificação do cargo de Enfermeiro do edital de Concurso Público nº 001/2018. O candidato deverá aceitar a vaga
de imediato, caso contrário será considerado desistente da vaga deste processo, sendo mantida
entretanto a sua posição na lista de classificados para outros editais.
6.2 Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3 O candidato que depois de aceitar a vaga, não entrar em exercício no prazo máximo de 15
(quinze) dias, estará automaticamente eliminado do Processo de Contratação.
6.4 A convocação será feita seguindo rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos,
ainda não nomeados e não contratados, do Edital de Concurso Público nº 001/2018, e será de
responsabilidade do candidato apresentar-se no prazo estabelecido conforme contato.
6.5 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a escolaridade/qualificação
mínima exigida neste Edital, não sendo aceito protocolo de documentação.
6.6 Para a efetivação da contratação, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar
comprovante de aptidão física para a função, avaliada em exames pré-admissionais, expedido
pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação Hospitalar do Município
de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for considerado inapto para o exercício da
função. Deverá ainda apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas,
bem como a declaração de bens, ambos os formulários fornecidos pela Divisão de Recursos
Humanos.
6.7 O candidato deverá apresentar cópias e originais dos documentos pessoais, conforme
relação a ser fornecida pela Divisão de Recursos Humanos, de acordo com o item 5 deste Edital.
7 – DA CONVOCAÇÃO
7.1 Os candidatos classificados no edital de Concurso Público nº 001/2018, ainda não nomeados e não contratados, serão convocados através de contato telefônico, whatsapp,
correspondência eletrônica ou edital de convocação, devendo apresentar os documentos
necessários, principalmente o registro no conselho de classe vigente à época da convocação
para contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício, sendo em local, data e
horário a serem estabelecidos.
7.2 A Divisão de Recursos Humanos convocará de acordo com o item anterior, ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que não atender à
qualquer etapa de convocação será excluído da vaga ofertada, não lhe cabendo qualquer
recurso ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
7.3 O candidato classificado no edital de Concurso Público nº 001/2018 deverá manter junto à
Divisão de Recursos Humanos da FHOMUV, durante o prazo de validade do referido edital de
concurso, seu contato telefônico, whatsapp, endereço físico e eletrônico atualizados, visando
eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de editais de convocação
para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda a uma das
formas estabelecidas de convocação.
8 – DA INSPEÇÃO DE SAÚDE - EXAMES ADMISSIONAIS
8.1 O candidato convocado neste Processo Seletivo Público será encaminhado para prévia
inspeção de saúde.
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8.2 O exame admissional, de caráter eliminatório, consistirá em avaliação médica realizada pela
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da FHOMUV, onde será avaliada a saúde
física para o exercício do cargo.
8.3 Será contratado o candidato convocado que for julgado na inspeção médica oficial, apto
fisicamente, para o exercício das atividades a que se refere o presente Edital.
8.4 Será considerado aprovado no exame admissional somente o candidato com parecer “APTO”
quando da conclusão dos mesmos.
8.5 Em caso de resultado INAPTO no exame admissional, o próximo candidato classificado será
convocado, devendo ser submetido à prévia inspeção de saúde.
9 - DO DISTRATO
9.1 O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
9.2 A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - ocorrência de faltas injustificadas no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
II - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentados em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei nº 2.673/95;
III – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato.
9.3 Sempre que ocorrer dispensa o candidato será oficialmente comunicado.
9.4 O servidor dispensado de ofício, em virtude do disposto no Inciso II, item 9.2, não poderá ser
novamente contratado.
9.5 Na hipótese de redução da demanda do serviço, será dispensado o contratado posicionado
no último lugar na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos
desnecessários no quadro de pessoal.
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A aceitação da vaga implicará em conhecimento prévio e na tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
10.2 Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital;
d) Não atender os requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
10.3 Somente após a assinatura do contrato é que o candidato poderá apresentar-se à Fundação Hospitalar do Município de Varginha para entrar em exercício.
10.4 O candidato obriga-se a cumprir os horários fixados pela FHOMUV, estando ciente que são
estipulados de acordo com a necessidade dos serviços.
Varginha, 30 de novembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Larissa Ongaro Faria
Encarregada do Serviço de Controle de Pessoal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – Nº 022/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha estabelece normas para a realização de seleção
simplificada, para a contratação temporária de profissional para desempenhar atividades no
cargo abaixo descrito, conforme especificações contidas neste edital.
1 - DA VAGA
Cargo: TNS/Médico Infectologista
Nº vagas: 01 + reserva técnica
Escolaridade: Ensino superior completo em medicina com habilitação legal para o exercício da
profissão de Médico Infectologista e Registro no CRM.
Jornada: 56 horas mensais
Vencimentos: R$4.283,57.
Atribuições do cargo: O rol de atribuições do cargo está fixado no Decreto nº 4.316/2007.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores da Fundação Hospitalar do Município de Varginha é o
ESTATUTÁRIO, instituído pela Lei Municipal 1.875/1990. O prazo para contratação será por
tempo determinado para substituição de servidora durante sua licença maternidade e período de
férias regulamentares.
3 – DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e
Lei Municipal nº 5.060/2009, com a devida autorização da Senhora Diretora Geral Hospitalar,
conforme Processo Administrativo nº 716/2021.
4 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta
por descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
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• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições serão realizadas através do envio da documentação por e-mail, conforme
estabelecido abaixo:
• Data e horário para inscrição: das 08h do dia 06/12/2021 até às 12h do dia 07/12/2021.
5.2 O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço rh@fhomuv.com.br com o assunto:
“Inscrição Edital nº 022/2021 – CARGO TNS/Médico Infectologista”.
5.2.1 No corpo do texto, o candidato deverá informar nome e número de telefone para contato e
relacionar a documentação anexada.
5.3 Cópias dos seguintes documentos devem ser anexadas ao e-mail:
a) Carteira de Identidade;
b) Comprovante de endereço;
c) Certificado do curso superior em medicina com habilitação legal para o exercício da profissão
de Médico Infectologista e Registro no CRM.
d) Títulos e experiência, conforme anexo I, caso possua.
5.3.1 A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
angulação que distorça a imagem.
5.4 Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail fora dos dias e horários estipulados.
5.5 As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza.
5.6 É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 Esta seleção constará de prova de títulos, cursos de aperfeiçoamento profissional e
experiência profissional, de caráter classificatório, tendo o total máximo de 132 (cento e trinta e
dois) pontos, distribuídos conforme consta no Anexo I deste Edital.
6.2 A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 O critério de desempate será pelo candidato mais idoso/idade.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 A listagem dos candidatos classificados estará disponível na Divisão de Recursos Humanos
– Rua Oscarlina Prado, 67 - Bom Pastor - Varginha/MG.
7.2 O resultado final estará disponível no site da FHOMUV – www.fhomuv.com.br e publicado no
Órgão Oficial do Município.
8. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1 Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia do RG, CPF, PIS/PASEP ou cartão cidadão, título de eleitor e comprovante da
última votação;
• Apresentar cópia do cartão do SUS;
• Apresentar cópia da carteira de habilitação e prontuário da carteira de motorista (caso seja do
cargo de motorista);
• Apresentar cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino), devendo
estar em dia com as obrigações militares;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento/casamento ou averbação do divórcio ou cópia da
declaração de união estável feita perante tabelião, observado o estado civil na assinatura do
contrato;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos. Caso
o filho seja dependente para o Imposto de Renda apresentar cópia da certidão de nascimento
dos filhos até 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da carteira de vacinação de filhos até 14 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar cópia da declaração de ajuste para todos os dependentes para o imposto de renda
(exceção de filhos);
• Apresentar cópia do diploma ou certificado de escolaridade e histórico escolar/diploma de
ensino, comprovando a habilitação exigida para a função;
• Apresentar registro no conselho regional de classe, vigente, com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício;
• Apresentar cópia do comprovante de residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro(a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Apresentar cópia do comprovante de conta bancária, devendo ser no CPF do candidato,
conforme solicitado pela Divisão de Recursos Humanos;
• Apresentar certidão negativa no Conselho Regional de Medicina (para o cargo de médico);
• Apresentar certidão de habilitação e regularidade profissional na área de enfermagem perante
o Conselho Regional de Enfermagem (para o cargo de técnico de enfermagem ou enfermeiro);
• Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, devendo apresentar o atestado de antecedentes
criminais;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo 90
(noventa) dias, bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico admissional a ser realizado pelo Serviço de Segurança
e Medicina do Trabalho – SESMT para constatação de aptidão física, apresentando o respectivo
atestado de saúde admissional;
• Não poderá ter contrato licitatório com a FHOMUV, devido impedimento legal contido no art. 9º,
inciso III, da Lei nº 8.666/1993;
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• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
8.2 O candidato deverá apresentar os documentos originais para verificação da autenticidade
das cópias solicitadas no item anterior.
8.3 Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
9. DA APRESENTAÇÃO
9.1 O candidato será convocado em conformidade rigorosa com a lista de classificação e deverá aceitar a vaga de imediato, caso contrário será considerado desistente da vaga.
9.2 Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
9.3 O candidato que depois de aceitar a vaga, não entrar em exercício no prazo máximo de 15
(quinze) dias, estará automaticamente eliminado do Processo de Contratação.
9.4 Será de responsabilidade do candidato apresentar-se no prazo estabelecido, conforme
contato.
9.5 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a escolaridade/qualificação
mínima exigida neste Edital, não sendo aceito protocolo de documentação.
9.6 Para a efetivação da contratação, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar
comprovante de aptidão física para a função, avaliada em exames pré-admissionais, expedido
pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação Hospitalar do Município
de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for considerado inapto para o exercício da
função. Deverá ainda apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas,
bem como a declaração de bens, ambos os formulários fornecidos pela Divisão de Recursos
Humanos.
9.7 O candidato deverá apresentar cópias e originais dos documentos pessoais, conforme
relação a ser fornecida pela Divisão de Recursos Humanos, de acordo com o item 8 deste Edital.
10 – DA CONVOCAÇÃO
10.1 Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico, whatsapp,
correspondência eletrônica ou edital de convocação, devendo apresentar os documentos
necessários, principalmente o registro no conselho de classe vigente à época da convocação
para contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício, sendo em local, data e
horário a serem estabelecidos.
10.2 A Divisão de Recursos Humanos convocará de acordo com o item anterior, ficando o
candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que não atender
à qualquer etapa de convocação será excluído da vaga ofertada, não lhe cabendo qualquer
recurso ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
10.3 O candidato classificado deverá manter junto à Divisão de Recursos Humanos da FHOMUV,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu contato telefônico, whatsapp, endereço físico e eletrônico atualizados, visando eventuais convocações. Deverá também estar
atento às publicações de editais de convocação para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso
ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
11 – DA INSPEÇÃO DE SAÚDE - EXAMES ADMISSIONAIS
11.1 O candidato convocado neste Processo Seletivo Público será encaminhado para prévia
inspeção de saúde.
11.2 O exame admissional, de caráter eliminatório, consistirá em avaliação médica realizada pela
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da FHOMUV, onde será avaliada a saúde
física para o exercício do cargo.
11.3 Será contratado o candidato classificado e convocado que for julgado na inspeção médica
oficial, apto fisicamente, para o exercício das atividades a que se refere o presente Edital.
11.4 Será considerado aprovado no exame admissional somente o candidato com parecer
“APTO” quando da conclusão dos mesmos.
11.5 Em caso de resultado INAPTO no exame admissional, o próximo candidato classificado será
convocado, devendo ser submetido à prévia inspeção de saúde.
12 - DO DISTRATO
12.1 O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
12.2 A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - ocorrência de faltas injustificadas no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
II - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentados em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei nº 2.673/95;
III – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato.
12.3 Sempre que ocorrer dispensa o candidato será oficialmente comunicado.
12.4 O servidor dispensado de ofício, em virtude do disposto no Inciso II, item 12.2, não poderá
ser novamente contratado.
12.5 Na hipótese de redução da demanda do serviço, será dispensado o contratado posicionado
no último lugar na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos
desnecessários no quadro de pessoal.
12.6 Ocorrendo necessidade de se efetuar dispensa de mais servidores para adequar o quadro
funcional à demanda apresentada e caso tenha se esgotada a listagem de candidatos deste
processo seletivo, a dispensa ocorrerá analisando a classificação dos candidatos nos demais
editais lançados, observando a data de admissão, sendo dispensado aquele com data de admissão mais recente.
13 - DO RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 07/12/2021, que deverá ser enviado
no e-mail rh@fhomuv.com.br da FHOMUV, identificando no campo “assunto”: Interposição de
Recurso – Processo de Contratação Temporária - Edital nº 022/2021 – CARGO TNS/Médico
Infectologista.

14 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada, conforme ANEXO II deste Edital.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Este processo seletivo será válido pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da publicação da classificação final, sendo que a lista dos candidatos classificados, ainda não contratados e não convocados, será utilizada para outras contratações para o referido cargo.
15.2 A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento.
15.3 Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital;
d) Não atender os requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
15.4 Somente após a assinatura do contrato é que o candidato poderá apresentar-se à Fundação Hospitalar do Município de Varginha para entrar em exercício.
15.5 O candidato obriga-se a cumprir os horários fixados pela FHOMUV, estando ciente que são
estipulados de acordo com a necessidade dos serviços.
16 – DO CRONOGRAMA
Data: 06/12/2021 a 07/12/2021
Horário: Das 08h do dia 06/12/2021 às 12h do dia 07/12/2021
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail rh@fhomuv.com.br
Data: 07/12/2021
Horário: 13h30min
Atividade: Divulgação da classificação prévia
Local: Divisão de Recursos Humanos – Rua Oscarlina Prado, 67 – Bom Pastor – Varginha/MG
Data: 07/12/2021
Horário: 14h30min às 16h30min
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail rh@fhomuv.com.br
Data: 09/12/2021
Horário: 09h
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e no Site da FHOMUV https://www.fhomuv.com.br/
Varginha, 30 de novembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Larissa Ongaro Faria
Encarregada do Serviço de Controle de Pessoal
ANEXO I
EXPERIÊNCIA
• Serão atribuídos 5,0 (cinco) pontos para cada 01 (ano) de experiência profissional comprovada através de declaração formal ou contrato de trabalho em instituição pública ou privada ou
ainda através de registro em carteira de trabalho, referente ao cargo pretendido. A entrega de
currículo profissional não tem validade para a atribuição de pontos. A pontuação será limitada à
04 anos completos, somente com a devida comprovação.
TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação – lato
sensu/especialização, sendo limitado a dois cursos, e somente será devida para cursos cujos
certificados apresentem conteúdo programático e que estes tenham vinculação ao cargo
pretendido;
• Serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação - strictu
sensu/mestrado, sendo limitado a dois cursos, e somente será devida para cursos cujos
certificados apresentem conteúdo programático e que estes tenham vinculação ao cargo
pretendido;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu/doutorado,
sendo limitado a dois cursos, e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem
conteúdo programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido;
• serão atribuídos 20 (vinte) pontos para cada título apresentado de residência médica, sendo
limitado a dois cursos, e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Os Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado,
Doutorado ou Residência Médica, serão considerados desde que compatíveis com o cargo
optado pelo candidato, concluído e que mencione no respectivo certificado a carga horária
correspondente, discriminando as horas. Os títulos sem conteúdo e/ou sem carga horária não
serão validados.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento, devendo estar concluído até
a data de inscrição neste processo seletivo.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
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CURSOS
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
vinculado ao cargo pretendido, realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40 h até
120 h. Neste item serão pontuados apenas cursos realizados a partir de 1º de janeiro de 2016.
A pontuação será limitada a quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados
apresentem conteúdo programático.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional vinculado ao cargo pretendido, realizado pelo candidato com carga horária acima de
120 h. Neste item serão pontuados apenas cursos realizados a partir de 1º de janeiro de 2016.
A pontuação será limitada a quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados
apresentem conteúdo programático.
• Os Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado,
Doutorado ou Residência Médica serão considerados desde que compatíveis com o cargo
optado pelo candidato, concluído e que mencione no respectivo certificado a carga horária
correspondente, discriminando as horas. Os títulos sem conteúdo e/ou sem carga horária não
serão validados.
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta
na ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome).
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes a participação em cursos, seminários e
eventos similares quando os mesmos fizerem parte do currículo de cursos de graduação ou
especialização.
• A Fundação Hospitalar poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a apresentação
dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
• Serão recusados os títulos que não atenderem as exigências deste Edital.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL Nº 022/2021.
Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital nº 022/2021: Larissa Ongaro Faria, Rogério Prado de Castro e Dayane
Almeida Martins Azevedo para, sob a presidência da primeira, proceder à realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos, bem como os casos omissos neste
Processo Seletivo Público.
Varginha, 30 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica a candidata abaixo relacionada regularmente aprovada no concurso público nº 001/2018
DEVIDAMENTE NOTIFICADA PARA NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS 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 contratação nos termos da legislação vigente.
Clas. Candidato
Cargo
5º
Nara Maria Alves Morais
Técnico de Radiologia/Radioterapia
Varginha, 03 de dezembro de 2021.
Larissa Ongaro Faria
Encarregada Serviço de Controle de Pessoal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE ADITIVO DE MÃO – DE – OBRA
ATO AUTORIZADOR
Ficam autorizadas as contratações temporárias abaixo relacionadas para prestação de serviços a esta Fundação.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratações de excepcional interesse público, para atender emergência, conforme previsto no
Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, de acordo com a Lei Municipal 5.060/09, Processos
Administrativos nº 065/21, 079/21, 166/21, 223/21 e 229/21; na seguinte situação:
Lei Municipal 5.060/09
Art. 2º – As contratações nos termos da Lei, somente poderão ocorrer em casos de:
IV – A contratação de pessoal ora autorizada, será em decorrência de dispensa, acidentes,
férias, licenças, aposentadoria, afastamento, falecimento, exoneração ou demissão, caso não
seja possível a substituição por outro servidor do quadro, sem prejuízo do regular funcionamento
do serviço público.
RESUMO DO CONTRATO
NOME
CARGO
PERÍODO
- Suzana Aparecida Adão Sabino

Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares

- Patrícia Matias Adão

Escriturário

- Wildner Vinicius de Morais

TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma

- Cássio de Lima Pereira

TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma

DE 2021

02.11.2021 a 30.04.2022
Enquanto durar o impedimento
do titular
14.11.2021 a 12.05.2022 Ou até
o provimento do cargo por
concurso público
19.11.2021 a 17.05.2022 Ou até
o provimento do cargo por
concurso público
13.11.2021 a 11.05.2022 Ou até
o provimento do cargo por
concurso público
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NOME

CARGO

PERÍODO

- Flavia Andreia S. Mendonça

Escriturário

- Vanessa Martins de S. Siqueira

TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma

14.11.2021 a 12.05.2022 Ou até
o provimento do cargo por
concurso público
17.11.2021 a 15.05.2022 Ou até
o provimento do cargo por
concurso público

REMUNERAÇÃO
Os servidores contratados receberão como remuneração o valor estabelecido na tabela de
salários aplicada aos servidores efetivos, relativo ao respectivo cargo.
Varginha, 30 de Novembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
“EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 003/2021”
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2021: Datado de 08/06/2021.
Objeto
: Majora-se preço contratual
Contratante : Guarda Civil Municipal de Varginha
Contratada : POSTO CN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Valor por litro de Diesel S10: R$ 5,480
Prazo
: Mantido o originário
Signatários : Pela Guarda, o Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber Sales
Pela Contratada, o Sr. Djalma Barbosa Faria
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
Varginha - MG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE CONTRATO”
Contrato: 016/2021. Datado de 22/11/2021.
Fundamento: Pregão Presencial Nº 009/2021.
Objeto: Aquisição de Cartuchos de munição 12/70 Anti-Motim 20 BGS borracha MD.
Contratante: Guarda Civil Municipal de Varginha.
Contratada: Empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS.
Valor: R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).
Prazo: 90 (dias)
Signatários: Pela Guarda, o Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber Sales
Pela Contratada, a Sr. João Carlos Sanchez de Oliveira Junior.
Marcos Cleber Sales
Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Douglas Silveira de
Oliveira, proprietário do lote urbano com inscrição nº 160370181000, portador do CPF
067.826.916-55, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo Administrativo N.º 159/2021, em fls. 11, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais
Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na
Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a empresa Grotadas
Emp. E Participações Ltda-ME, proprietária dos lotes urbanos com inscrição nº
200140314000,200140332000, 200140345000, portadora do CNPJ 05.042.291/0001-02, por se
encontrar em local incerto e não sabido, para quitar os débitos constantes no Processo
Administrativo N.º 11625/2021, em fls. 16 a 18, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais
Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na
Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Durga Espiro,
proprietário do lote urbano com inscrição nº 120380039000, portador do CPF 032.149.827-53,
por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo
Administrativo N.º 11626/2021, em fls. 11, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais
2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa
do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Construtora Dharma
Ltda, proprietária dos lotes urbanos com inscrição nº 312010110000, 312030010000,
312050040000, 312050060000, 312050080000, 312190150000, 318880001000, 312190140000,
portadora do CNPJ 03.117.224/0001-76, por se encontrar em local incerto e não sabido, para
quitar os débitos constantes no Processo Administrativo N.º 11942/2021, em fls. 34 a 41, ou
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente,
em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020,
respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução
Fiscal, acrescida de multa e juros.

A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sra Kelen Cristina Silva,
proprietário do lote urbano com inscrição nº 160170266000, portador do CPF 738.641.106-53,
por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo
Administrativo N.º 12382/2021, em fls. 09, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.

MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Sra Rita de Cassia
Correa, proprietário do lote urbano com inscrição nº 040690270000, portador do CPF
000.808.866-71, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo Administrativo N.º 11947/2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr Murilo Davanzo,
proprietário do lote urbano com inscrição nº 060010207000, portador do CPF 523.654.766-00,
por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo
Administrativo N.º 11950/2021, em fls. 10, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Benedito Ambrosio,
proprietário do lote urbano com inscrição nº 060620380000, portador do CPF 738.649.436-04,
por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo
Administrativo N.º 12191/2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sra Monaliza Lima de
Figueiredo, proprietário do lote urbano com inscrição nº 040680260000, portador do CPF
050.291.516-13, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo Administrativo N.º 12885/2021, em fls. 09, ou apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros.

MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Juliano Leite da
Silva Eireli, proprietário do lote urbano com inscrição nº 060620380000, portador do CNPJ
32.555.750/0001-16, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo Administrativo N.º 12385/2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de
10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Sra Renata Aparecida
Monteiro, proprietária do lote urbano com inscrição nº 101030002000, portadora do CPF
074.858.946-50, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo Administrativo N.º 12387/2021, em fls. 09, ou apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr Anderson Gomes
Martins, proprietário do lote urbano com inscrição nº 140770415000, portador do CPF 009.179.03609, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo
Administrativo N.º 12396/2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sra Valeria Ludovina de
Oliveira, proprietário do lote urbano com inscrição nº 300690220000, portador do CPF 040.970.70665, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo
Administrativo N.º 12885/2021, em fls. 09, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal

MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr Ronaldo Glycon de
Resende Paiva, proprietário do lote urbano com inscrição nº 160310191000, portador do CPF
032.149.827-53, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo Administrativo N.º 12355/2021, em fls. 09, ou apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros.

A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr Iuri Cruz, proprietário
do lote urbano com inscrição nº 180300274000, portador do CPF 702.310.856-48, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo Administrativo N.º
12943/2021, em fls. 07, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997,
2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e
ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.

MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DOS MUNICÍPIOS SUL MINEIROS

seguintes dotações do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas:
Orgão 01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
Unidade 01 – RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO
Sub-Unidade 00 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO
1.01.00.10.302.0001.2.002-3.3.90.46.00 GESTÃO DO CONSÓRCIO - ---R$ 24.000,00
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 24.000,00
Art. 2º. Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso a
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento vigente do Consórcio na forma do §1°, incisos I a IV
do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64:
Orgão 01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
Unidade 01 – RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO
Sub-Unidade 00 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO
1.01.00.10.302.0001.2.002-3.3.90.91.00 GESTÃO DO CONSÓRCIO --- -R$ 24.000,00
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 24.000,00
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha/MG, 02 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DIOGO CURY HAUAGEN
PRESIDENTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr Davi Custodio da
Silva, proprietário do lote urbano com inscrição nº 300640150000, portador do CPF 102.444.35820, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo
Administrativo N.º 12944/2021, em fls. 11, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal

Examinado e conferido:
A Diretoria Executiva do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios Sul Mineiros
-, no uso de suas atribuições estatutárias, representada por seu Presidente infra-assinado,
CONVOCA, pelo presente EDITAL, a todos os membros associados desta Entidade, para a
realização da 49ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 10 de Dezembro de
2021 na sede do CISSUL –SAMU situada na Rua João Urbano de Figueiredo nº 177 – Bairro Boa
Vista, Varginha/MG iniciando-se em 1ª Convocação, cujo quorum exigido é da maioria absoluta
de seus membros, às 09:30 horas, ou caso não seja possível, em 2ª Convocação, com qualquer
número de membros associados presentes às 10:30 horas, objetivando deliberar sobre os
seguintes pontos da ORDEM DO DIA
Prestação de Contas
Orçamento 2022
Eleição CISSUL 2022
Assuntos de Interesse Comum
Ficam, portanto, convocados todos os membros associados desta Entidade, nos termos acima
mencionados neste EDITAL.
Obs: O presente EDITAL será afixado nas dependências do CISSUL e encaminhado a todos os
prefeitos - membros, através de Ofício-Circular.
Varginha/MG, 22 de Novembro de 2021.
Paulo Roberto Belato Carvalho
Presidente do CISSUL e
Prefeito Município de Elói Mendes

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 165/2021 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021
NOMEIA EMPREGADO PÚBLICO TEMPORÁRIO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 007/2021, devidamente homologado pela portaria 128/2021.
NOME
BASE/CARGO
CLASSIFICAÇÃO
Everson Ribeiro Guerra
Lambari / Condutor de Ambulância
2º
Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior fica convocada para, no prazo estabelecido no
item 7.5 do Edital 007/2021, apresentar todos os documentos necessários à sua contratação,
conforme item 7.5.1 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 30 de novembro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA N.º 169/2021
DISPÕE SOBRE A ABERTURA CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021 DO CISSUL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL,
no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto no art. 4º da Resolução n°
10 de 07 de agosto de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) as

GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Assessor Técnico Jurídico – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 170/2021 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIO APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 004/2021, devidamente homologado pela portaria 89/2021.
NOME
BASE/CARGO
CLASSIF
EDSON FELISBERTO DOS REIS
CRISTIANO DOROTEIO DA SILVA

ANDRADAS – CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – CONDUTOR DE AMBULÂNCIA

1º
2º

Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior ficam convocadas para, no prazo estabelecido
no item 7.5 do Edital 007/2021, apresentarem todos os documentos necessários à sua contratação, conforme item 7.5.1 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 03 de dezembro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
Decreto Nº 12/2021
CONCEDE DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO
A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e
sua Mesa Diretora promulga o seguinte,
DE C R E T O L E G I S L A T I V O
Art. 1º Fica concedido ao DR. ALEXANDRE JOSÉ PRADO CAMPOS E SILVA, o “DIPLOMA DE
HONRA AO MÉRITO”, pelos relevantes serviços prestados em prol da Advocacia Varginhense.
Art. 2º O Diploma de que trata o artigo anterior, será assinado pelos Senhores, Presidente da
Câmara Municipal, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores Municipais e será entregue ao
homenageado oportunamente em data a ser designada.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Varginha, 16 de novembro de 2021. 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice-Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Decreto Nº 13/2021
CRIA O PROJETO "SELO CONTABILISTA AMIGO DA CRIANÇA E DO IDOSO" NO ÂMBITO DO
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG.
A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e
sua Mesa Diretora Promulga o seguinte,
DECRETO
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, o Projeto “ Selo Contabilista
Amigo da Criança e do Idoso”, a ser promovido pela Câmara Municipal de Varginha/MG, aos
Contabilistas devidamente registrados em seu órgão de classe.
Parágrafo único. O Projeto visa identificar e prestar justa homenagem àqueles Contabilistas
que derem ampla visibilidade e trabalharem em prol do que dispõe a legislação federal que
autoriza a destinação de percentual dos valores devidos por Pessoas Físicas e Jurídicas a título
de Imposto de Renda, ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do
Idoso do Município de Varginha/MG.
Art. 2º Em Sessão Solene, o Projeto “Selo Contabilista Amigo da Criança e do Idoso” convidará
os Contabilistas atuantes no Município de Varginha, devidamente selecionados por uma Comissão Especial, que comprovarem captação dos maiores valores em destinação do Imposto de
Renda aos respectivos Fundos, independente do valor doado ser proveniente de pessoas
físicas.
Paragrafo único. Durante a Sessão Solene, a Presidência da Mesa Diretora providenciará a
ampla publicidade do Projeto “Selo Contabilista Amigo da Criança e do Idoso”, ressaltando a
importância desse Projeto para a sociedade civil, podendo ainda conceder o uso da palavra por,
no máximo, 5 (cinco) minutos aos Contabilistas indicados pela Comissão Especial.
Art. 3º. A Câmara Municipal de Varginha designará, no início da legislatura, Comissão Especial
para aferição dos resultados dos Contabilistas que se empenharem aos propósitos deste Decreto.
Art. 4º. A divulgação dos resultados dos propósitos deste Decreto deverá, em todo caso,
guardar as normas relativas a ética profissional da Contabilidade e sigilo fiscal dos doadores e
colaboradores.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Varginha, 24 de novembro de 2021.139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice-Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto Nº 14/2021
INSTITUI A COMENDA DO MÉRITO PROFISSIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA “COMENDA
ALFERES TIRADENTES” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e
sua Mesa Diretora Promulga o seguinte,
DECRETO
Art. 1º. Fica instituída a Comenda do Mérito Profissional da Segurança Pública COMENDA ALFERES TIRADENTES, destinada a homenagear personalidades ou instituições que tenham se
distinguido e destacado por notória atuação no Operacional e/ou Administrativo das Forças que
compõem a Segurança Pública, Poder Judiciário e/ou Ministério Público, em todas as esferas
federativas.

Art. 2º. A Comenda será entregue às personalidades e entidades previamente referendadas
pelo Plenário da Câmara Municipal de Varginha, em sessão solene, a ser realizada em data
previamente designada.
Art. 3º. Cada Vereador poderá indicar apenas um nome anualmente para receber a referida
honraria.
Art. 4º. A Insígnia da Comenda constituirá numa medalha artística, tendo em sua face principal,
ao centro, em realce, imagem que simbolize a Segurança Pública, circundada pela legenda
“Comenda do Mérito Profissional da Segurança Pública Alferes Tiradentes” e no reverso, ao
centro, em realce, o brasão do Município de Varginha, circundado pela legenda “Câmara Municipal
de Varginha”, com o ano da concessão.
Art. 5º. As nomeações para a outorga da Comenda do Mérito Profissional da Segurança Pública
serão feitas por Decreto Legislativo, mediante proposta de qualquer Vereador desta Casa
Legislativa, previamente encaminhada à Comissão Especial de Análise de Concessão de Títulos
Honoríficos.
§ 1º. A proposta deverá conter o nome do candidato, sua nacionalidade, profissão, dados
biográficos e a indicação pormenorizada de suas ações.
§ 2º. A proposta somente será submetida à deliberação do Plenário se contar com a recomendação
de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros da Comissão Especial.
§ 3º. A proposta não recomendada será arquivada e somente será objeto de nova apreciação,
na nomeação seguinte, se for requerida pela maioria absoluta dos membros da Edilidade.
Art. 6º. As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo correrão por conta de recursos
próprios do Legislativo Municipal, a serem consignadas nos orçamentos dos exercícios financeiros em que ocorrerem as nomeações.
Art. 7º. Este Decreto Legislativo em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Varginha, 24 de novembro de 2021.139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice-Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
AVISO
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, através
de sua Diretora-Presidente, Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim, torna público, por motivos de
ordem administrativa, a suspensão, “sine die” da sessão pública relativa à Licitação –
Pregão Presencial nº 001/2021, cujo objeto constitui-se da contratação de empresa
especializada para prestação de serviços técnicos de perícia médica em segurados do RPPS.
Salientamos que definida a nova data de abertura, imediatamente será dada publicidade do ato,
prosseguindo-se os trabalhos até seus ulteriores termos.
Varginha(M.G.), 30 de novembro de 2021.
Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora-Presidente do INPREV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Fica autorizada a contratação temporária dos abaixo relacionados para prestação de serviços a esta Prefeitura.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender emergência, conforme previsto no Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Municipal no 2.563/1995,5.060/2009
e 6.169/2016 e Processos nº 21.050/2020, 8.667/2021, 13.945/2021, 14.110/2021 e 14.698/2021 nas seguintes situações:
1–Execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádica.
2-Assistência Médica.
3-Substituição de profissionais de educação, em afastamentos conforme Artigo 2º da Lei Municipal 5.060/2009 e Artigo 2º da Lei 2.563/1995.
NOME
ADRIANA SILVIA DE OLIVEIRA

CARGO
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

SITUAÇÃO
1

ANDRE ALOISIO FORTUNATO

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

1

ENEIDA LASMAR DO NORTE GARCIA

TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL

2

MAURO CESAR DA SILVA

MOTORISTA

1

NADIR CONCEIÇÃO BARBOSA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

1

RAQUEL ABREU FERREIRA

TNS/PS/ENFERMEIRO

1

PERÍODO
29/10/2021 até 26/04/2022 ou
servidor efetivo.
08/11/2021 até 06/05/2022 ou
servidor efetivo.
12/11/2021 até 10/05/2022 ou
servidor efetivo.
10/11/2021 até 08/05/2022 ou
servidor efetivo.
20/10/2021 até 17/04/2022 ou
servidor efetivo.
05/11/2021 até 31/01/2022 ou
servidor efetivo.

até provimento do cargo por concurso ou preenchimento do cargo por
até provimento do cargo por concurso ou preenchimento do cargo por
até provimento do cargo por concurso ou preenchimento do cargo por
até provimento do cargo por concurso ou preenchimento do cargo por
até provimento do cargo por concurso ou preenchimento do cargo por
até provimento do cargo por concurso ou preenchimento do cargo por
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NOME
ELIZANDRA CAROLINE BERNARDES
ERMELINDA TERESINHA SILVA MARQUES
JULIO CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA
JULIO CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA
LIDIEGE TERRA SOUZA E GOMES
LUIZ OTÁVIO TAVARES SARTO
MARCELLA PEREIRA FERREIRA
PAULO HENRIQUE SILVA LOPES
RAFAEL SOARES MISAEL PAULINO DA SILVA
SEGUNDO TERCEROS LUJAN
TERMO DE DISTRATO
NOME
ANA PAULA RODRIGUES M.DE JESUS CARVALHO
HENRIQUE GJORUP BARCELLOS
LIDIANE MAIOLINI
MARCILENE CORRÊA
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CARGO
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
TNS/PS/BIOQUÍMICO FARMACÊUTICO
TNS/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
TNS/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA
TNS/PS/ASSISTENTE SOCIAL
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
CARGO
EDUCADOR INFANTIL
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA
EDUCADOR INFANTIL
VARGINHA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

ADITIVO EM
20/10/2021
16/11/2021
22/10/2021
19/11/2021
22/10/2021
20/10/2021
22/10/2021
18/10/2021
20/10/2021
19/11/2021
DISTRATO EM
05/11/2021
12/11/2021
16/11/2021
18/10/2021
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