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EM SITUAÇÕES ENVOLVENDO ENGASGO,
EXECUTE A MANOBRA DE HEIMLICH
A rápida ação em momentos de engasgo de indivíduos pode
evitar lesões e até mesmo salvar vidas. Não é incomum em locais de
alimentação com grande fluxo de pessoas ou em locais onde são
realizadas atividades de contato, vez ou outra, serem presenciadas
situações de obstrução de vias aéreas por ingestão de alimentos ou
mesmo por um corpo estranho. Nesses casos, a manutenção da calma
e a orientação correta do que se fazer constituem grande diferencial na
situação. Embora seja uma situação relativamente comum, a maioria
das pessoas não esstá preparada e não sabe o que fazer em situações
como as descritas acima. Os primeiros socorros específicos, tal como o
oferecido pela Manobra de Heinlich, constituem o tratamento básico e
imediato de uma situação imprevista; são normalmente prestados no
local do acidente, até que a vítima receba tratamento médico em um
ambiente adequado aos cuidados de profissionais habilitados para tal.
A Manobra de Heimlich, ou manobra de desobstrução de vias
aéreas, deve ser utilizada em caso de obstrução total das vias aéreas.
Diferentemente da obstrução parcial, a obstrução total das vias aéreas
impede completamente o fluxo de ar para o pulmão da vítima, de modo
que as trocas gasosas ficam prejudicadas. A vítima apresentará sinais
como: tosse silenciosa ou inefetiva; não conseguirá emitir sons;
respiração ausente; e sinal universal do engasgo.
Para a execução correta da Manobra de Heimlich, atente-se às
descrições:
- Envolva seus braços entre a caixa torácica e o umbigo da pessoa
engasgada;
- Feche bem uma das mãos, mantendo o polegar para fora;
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- Segure o punho com a outra mão, pressionando-o com firmeza para
cima;
- Avalie se a desobstrução foi concluída e se a vítima voltou a respirar;
- Repita o movimento até que o objeto seja expulso.
Em casos de condutas especiais, tais como grávidas ou obesas,
as compressões devem ser realizadas no tórax. A pessoa que presta
socorro deve se posicionar atrás da vítima e envolver o tórax da vítima
com os braços e realizar a compressão na região do esterno, evitando o
apêndice xifóide.
No caso de lactentes:
- coloque os dedos na mandíbula do bebê com o braço apoiado no torso;
- não segure na parte mole da garganta, porque isso pode obstruir ainda mais
a via aérea;
- posicione o bebê de forma que ele fique de cabeça para baixo, com o corpo
sustentado pelo seu antebraço e a mandíbula apoiada nos seus dedos;
- após certificar-se de que esteja firme e seguro em seu braço, incline o bebê
para baixo, apoiando o seu cotovelo na sua coxa para garantir firmeza.
Por si só, essa manobra vai drenar bastante o líquido ou o semi
sólido que estiver obstruindo a passagem de ar. No alto das costas do
bebê (entre os ombros) dê 5 (cinco) pequenas batidas, direcionando a
mão para frente; é preciso ter cuidado com a intensidade, mas deve ser
forte o bastante para garantir o resultado. Na maioria dos casos, com
essa manobra, a via aérea já é desobstruída. Caso a obstrução continue,
gire o bebê e coloque-o com a barriga para frente, sempre mantendo a
cabeça inclinada para baixo; na região central do tórax do bebê (entre
os mamilos), faça 5 (cinco) compressões utilizando os dedos indicador
e médio. Repita o processo até a saída do líquido ou objeto ingerido. Se
o bebê chorar, é um bom sinal, significa que o ar voltou a entrar no
pulmão e que as vias aéreas foram desobstruídas.
Após a realização da Manobra de Heimlich, a vítima deve ser
examinada por um profissional de saúde, haja vista que pode ter ocorrido
algum dano interno durante realização do procedimento, como lesão ou
fratura do arco costal ou lesão de órgão interno. Esse procedimento
deve ser feito de imediato a partir dos primeiros sinais de obstrução
completa das vias aéreas. Não se deve hesitar quanto a realização da
manobra por receio de causar danos internos, a asfixia obstrutiva gera
hipóxia, o que pode levar a consequências graves como a parada
cardiorrespiratória e a morte.

Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Prefeito Vérdi Melo anuncia a desapropriação do Colégio Catanduvas para
absorver demanda de novos alunos para a Rede Municipal de Ensino
A Prefeitura de Varginha obteve
da justiça, no último dia 7, liminar
de imissão provisória na posse
para que já assuma de imediato o
prédio e o ginásio do Colégio
Cenecista Catanduvas, localizado
na Avenida Benjamim Constant,
que está há mais de um ano
desativado. O anúncio foi feito
durante entrevista coletiva com a
imprensa, no auditório do INPREV,
que contou coma presença de
parte do secretariado.
Na oportunidade o prefeito Vérdi
Melo falou da demanda de alunos
que estão migrando para a rede
Municipal de Ensino, vindos de
escolas particulares, estaduais e
até mesmo de outras cidades.
“Para 2022 já temos uma lista com
aproximadamente 2.500 novos
alunos, isso além dos mais de 11
mil que já estudam nas nossas
escolas e creches”, explica o
prefeito.
O prefeito também contou que
a Escola Municipal José Camilo
Tavares, localizada no bairro
Barcelona, passa por sérios
problemas estruturais assim, os
alunos daquela instituição serão

transferidos para a Escola
Antonette Johnson que foi
gentilmente cedida, sem custos,
para o município, por um período
de 12 meses, tempo necessário
para a conclusão da obra.
Outra medida anunciada foi que

a Escola Estadual Santinha Salles,
no bairro Centenário, também vai
atender a demanda de alunos
daquela região. Enquanto que o
Programa Profissionalizante
Adolescente Consciente - Propac
- será transferido para outro local.

“Essa migração de muitas
crianças para a Rede Municipal de
ensino não se dá apenas pela crise
da pandemia, mas pelo fato dos
pais de alunos verem a qualidade
de ensino que está sendo ofertada
pelas pelas escolas municipais.
Passando pela iluminação de LED
em todos os prédios, a instalação
e energia fotovoltaica, a distribuição
de materiais, tudo voltado para a
qualidade de ensino”, explica a
secretaria de Educação Gleicione
Souza.
O prefeito Vérdi Melo também
anunciou para o dia 29 de
dezembro, a distribuição dos
recursos remanescentes do
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica - FUNDEB para os
profissionais do magistério.
“Vamos
fazer
todos
os
investimentos necessários para
recuperar o tempo perdido em
decorrência da pandemia.
Inclusive com a entrega de tablets
e internet para nossos alunos e
distribuição de material escolar
como temos feito todos os anos “,
concluiu o prefeito Vérdi Melo.
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Varginha avança no
Ranking de Competitividade dos Municípios
Varginha avançou no
Ranking de Competitividade
dos Municípios, pesquisa
realizada desde o ano
passado pelo Centro de
Liderança Pública. Nesta
edição foram analisados 411
municípios com população
acima de 80 mil habitantes.
Em relação à edição anterior
do estudo seis novos
municípios foram integrados
ao levantamento, sendo dois
da região do Sul de Minas,
Alfenas e Três Corações.
Varginha é o 6º melhor
município de Minas Gerais
levando-se em consideração
65 indicadores com 13 pilares
temáticos e 3 dimensões. Na
região Sudeste, Varginha que
antes ocupava a posição 51,
agora está na 44ª.
Na dimensão institucional,
que analisa o nível de
competitividade do ponto de
vista da capacidade de uma
região em criar as bases do
desenvolvimento, seja do
ponto de vista regulatório, do
funcionamento eficiente da
máquina pública, da boa
gestão fiscal ou pela presença
ativa da sociedade civil,
Varginha ocupava a 32ª
posição e avançou para a 27ª.
Já
na
dimensão
sociedade, Varginha avançou
da 105ª posição para a 82ª,
quesito que “analisa o nível de
competitividade focando-se
na capacidade de uma região
em fornecer à população local
condições básicas para o
bem-estar e a qualidade de
vida. Neste estudo abordamos
na ótica social os temas de
saúde, educação, segurança,

saneamento e meio ambiente.
Por fim, a dimensão economia
analisa
o
nível
de
competitividade olhando-se a
capacidade de uma região em
produzir bens e serviços, gerar
emprego e renda, possuir uma
economia inovadora e dinâmica,
com bom ambiente de negócio,
com infraestrutura básica para o
desenvolvimento e uma mão de
obra qualificada”, segundo a
pesquisa.
Para o secretário municipal
de Governo de Varginha,
Honorinho Ottoni, a pesquisa
reflete a eficiente gestão da
Prefeitura. “Ano passado, Vérdi
Melo assumiu a Prefeitura no
início da pandemia mundial e
demonstrou pulso firme nas
tomadas de decisão sempre se
preocupando em administrar
Varginha visando diminuir o

impacto negativo na economia,
mas zelando por todos os
setores, principalmente o da
saúde, que merecia intensa
dedicação àquela época e
agora podemos comprovar que
as decisões foram corretas,
pois o município avançou em
vários segmentos conforme
prova
essa
pesquisa”.
Honorinho ainda lembra que
Vérdi foi eleito para continuar na
Administração Municipal e faz jus
a um dos lemas da campanha
eleitoral “Vida nova Varginha”.
Ao analisar o resultado da
pesquisa, o secretário municipal
da Fazenda, Wadson Camargo
pontuou que “ainda há muito o
que se fazer, mas que toda a
equipe está empenhada e
trabalhando em várias frentes
para colocar Varginha na
vanguarda deste ranking, pois

Varginha é um município que
reúne todos os predicados
para estar à frente sendo que
o resultado deste importante
estudo já evidencia que os
esforços
de
toda
a
Administração Municipal já
demonstram que estamos no
caminho certo”.
Já o prefeito Vérdi Melo
afirma que “o trabalho da
Administração Pública é
contínuo em busca de
aperfeiçoamento e é neste
sentido que nosso time de
secretários e servidores está
empenhado, sendo de todos o
mérito da melhoria nesse
Ranking de Competitividade
dos Municípios, cujo resultado
poderá nos nortear a
aprimorarmos cada vez mais
na busca de uma cidade
sempre melhor”.
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Prefeito Vérdi Melo sanciona Lei de autoria do
Executivo que congela o IPTU para o exercício de 2022
O prefeito Vérdi Melo (Avante),
sancionou no dia 6, a lei de autoria
do Executivo que congela o valor
do IPTU para o ano de 2022. O
imposto será lançado no exercício
do ano de 2022 nos mesmos
percentuais de descontos
aplicados para o exercício de 2021.
Vérdi justifica que com a
propagação da Covid-19, todos os
países do mundo tiveram que
estabelecer
medidas
de
isolamento mais drásticas a fim de
resguardar a saúde pública e
conter o avanço do vírus. No âmbito
federal e estadual houve,
respectivamente, a publicação do
Decreto Legislativo nº 06/2020 e

do Decreto Estadual nº 113/2020,
reconhecendo o estado de
calamidade pública. O Executivo
Federal, por sua vez, editou a Lei
nº 13.979/2020, estabelecendo
medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de
importância
internacional
decorrente do Coronavírus.
“Com a edição do Decreto
Municipal nº 9.738/2020, que
declarou o estado de emergência
em saúde pública no âmbito do
município, o qual foi prorrogado
pelo Decreto Municipal nº 9.992/
2020, houve a necessidade de se
restringir o funcionamento de
diversos
estabelecimentos

comerciais para conter a
propagação do Coronavírus, o que,
infelizmente, contribuiu para a
redução do poder econômico do
cidadão. O caminho a ser
percorrido no período póspandemia afeta na retomada
econômica, o que precisará ser
estimulado pelo Poder Público
através de ações concretas, um
papel importantíssimo, pois será
através de políticas públicas e
econômicas adotadas que se
determinará por quanto tempo os
efeitos da pandemia perdurarão”,
explicou o prefeito Vérdi Melo.
‘O prefeito argumenta ainda,
que o cidadão que teve seu poder

aquisitivo e econômico reduzido
pelos efeitos da pandemia também
precisa
se
reestruturar
economicamente. “Como medida
de justiça, elaboramos um Projeto
de Lei com a finalidade de manter
os descontos aplicados no IPTU
do exercício do ano de 2022 nos
mesmos patamares do exercício
do ano de 2021, a fim de que se
possa conceder um alento
econômico aos cidadãos, pois
seria injusto aumentar a cobrança
dos valores do IPTU na medida em
que houve um regresso do poder
econômico
do
cidadão
varginhense”, esclareceu o
prefeito.

Varginha sedia audiência pública sobre
rodovias que cortam MG
O prefeito Vérdi Melo, participou
na quarta-feira, 1º, no DER, no
bairro Industrial JK, da Audiência
Pública promovida pela Secretaria
de Estado de Infraestrutura e
Mobilidade, com o objetivo de
colher sugestões e contribuições
ao Programa de Concessões
Rodoviárias (Lote 3 Varginha/
Furnas), que inclui Varginha .
A Audiência contou com a
presença de técnicos do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDS e da
Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade que
fizeram a explanação do projeto,
que foi estruturado com o apoio do
BNDES.
O projeto tem investimentos
estimados em R$ 6,6 bilhões ao
longo dos 30 anos de concessão,
sendo R$ 2,7 bilhões nos seis
primeiros anos. A perspectiva é
que a publicação do edital ocorra
até janeiro e o leilão até abril de
2022.
Em sua totalidade, o Programa

de Concessões Rodoviárias prevê
a modelagem de sete lotes
(Triângulo Mineiro, Sul de Minas,
Varginha-Furnas, São João Del
Rei, Itapecerica-Lagoa da Prata e
Arcos-Patos de Minas) que estão
em estruturação pelo BNDES.
A malha em estudo para
concessão totaliza extensão de
aproximadamente
3
mil
quilômetros e contempla cerca de
120 municípios beneficiando
diretamente mais de 5 milhões de

pessoas.
A expectativa do Governo de
Minas é que sejam atraídos mais
de R$ 11 bilhões em investimentos
privados para a ampliação de
capacidade e recuperação das
rodovias, fundamentais para o
desenvolvimento socioeconômico
do Estado.
O prefeito Vérdi Melo falou da
importância e da necessidade de
melhorias nas estradas de Minas,
em especial as que passam pelo

município de Varginha. Vérdi
destacou a necessidade urgente
da conclusão da duplicação da BR
491, que liga Varginha a Fernão
Dias. “Apenas um trecho Rodovia
foi duplicado e o que fica no
município não foi incluído,
tornando-se um risco para quem
por ali passa. São inúmeros os
acidentes que já ocorreram,
muitos com vítimas fatais”,
lembrou o prefeito que pediu ainda
construção de trincheira próxima
ao Automóvel Clube ao invés de
rotatória como prevê o projeto. “Há
muito tempo aguardamos pela
conclusão da duplicação do trecho
da rodovia que liga Varginha a BR
381, e agora o Governo do Estado
está acenando positivamente.
Vamos torcer para que ocorra o
quanto antes”, disse Vérdi Melo.
Participaram também da
audiência o secretário de Governo,
Honorinho Ottoni, o servidor
Marcão Tip Top e os vereadores
Dudu Ottoni, Cabo Valério e Túlio
Paiva.
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Vice-prefeito Leonardo Ciacci faz a abertura do curso
"Revalidação para Bombeiros de Aeródromo" da Guarda Civil Municipal
O vice-prefeito Leonardo Ciacci
participou na segunda-feira, 06, da
aula inaugural do curso de
“Revalidação para Bombeiros de
Aeródromo, uma parceria da
Guarda Civil Municipal de Varginha
- GCMV - com a Secretaria
Municipal de Turismo, sob a
supervisão da Infraero (Empresa
Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária). O curso terá a
duração de duas semanas com o
objetivo de manter os níveis de
atendimento do Sistema de
Resposta a Emergência (SREA)
conforme preconiza as legislações

da Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC e de segurança do
Aeroporto Regional de Varginha em
caso de necessidade diante de
uma situação de emergência.
O Aeroporto de Varginha é o
principal do Sul de Minas e, embora
esteja com os voos comerciais
suspensos em razão da pandemia
da Covid-19, continua em pleno
funcionamento
com
a
movimentação de aeronaves
executivas, do governo, das forças
armadas e de segurança e de
utilidade pública, como transporte
de numerário, aeromédico e

cargas eventuais.
Vale destacar que a Guarda
Civil Municipal de Varginha formou
a sua primeira turma de bombeiros
de Aeródromo em 2013,
assumindo assim a sessão de
combate a incêndio e também
segurança geral no aeroporto.
Em seu pronunciamento o
diretor da GCMV, Marcos Cléber
Sales,
destacou
“o
comprometimento do prefeito Vérdi
Melo com o crescimento e
desenvolvimento do município, não
medindo esforços para que o
Aeroporto volte a operar com voos

de linhas de passageiros, cargas
e aviação em geral, objetivando
colocar o município definitivamente
nas rotas comerciais, ofertando
aos investidores a possibilidade de
instalarem
empresas
em
Varginha”.
O vice-prefeito Leonardo Ciacci
parabenizou a Guarda por essa
iniciativa de estar capacitando
seus agentes para o exercício das
suas atividades. “Teremos uma
Guarda capacitada e preparada
nos dá a segurança para
administramos nossa cidade”,
disse Leonardo Ciacci.

Varginha participa da Surdolimpiadas Nacional em São José dos Campos
Varginha esteve representada na Surdolimpiadas Nacional, disputada
em São José dos Campos (SP), na
modalidade de Tênis de Mesa com o
atleta da academia WRTT, Thiago Castro,
que conquistou ouro na disputa do
individual masculino sem perder um set.
Fazendo dupla com Mariana, da
cidade de Divinópolis (MG) foram
campeões na dupla mista.
Já na dupla masculina, formada
com o atleta Diogo de Belo Horizonte,
terminou na quarta colocação.
Já as atletas Mariana e Amanda
(BH) conquistaram a terceira colocação
na disputa da dupla feminina.
A competição teve atletas do
Amazonas, Pernambuco, Goiás, Rio de
Jaime Macedo e o campeão Thiago
Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Rio
Castro

Grande do Sul, São Paulo e Minas
Gerais.
A participação do técnico da
Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer de Varginha - Semel, Jaime
Macedo, foi com olheiro da
Confederação Brasileira de
Desporto de Surdo e Técnico da
Seleção Mineira pela Federação
Mineira de Desporto de Surdo.
““Com esta conquista, Thiago de
Castro, tricampeão Brasileiro (Rio
de Janeiro/2017, Pará de Minas MG/2019 e São José dos Campos
– SP/2021), agora vai se preparar
para o Mundial que será disputado
no Rio Grande do Sul (RS), em
maio de 2022.

Thiago Castro é ouro no tênis de mesa
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Professor do Projeto Varginha Sem Dor participará do
Congresso de Medicina da Dor da USP
O técnico desportivo
Anderson Massahud, um dos
coordenadores do Programa
Varginha Sem Dor da Prefeitura
de Varginha, por meio da

Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer – Semel, vai proferir
palestra no 6º Congresso
Medicina da Dor: Desafios de
Estudar e Tratar a Dor, dias 16
e 17 de dezembro.
A realização é da
Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto
(FMRP)
da
Universidade de São
Paulo - USP e
Faculdade de Filosofia,
Ciência e Letras de
Ribeirão
Preto
(FFCLRP-USP) com o
apoio do Instituto
Brasileiro
de
Neurociências
Cognitiva
&

Comportamental (IBNCC) e do
Instituto
de
Psicologia
NeuroComportamental (IPNC).
Anderson vai explanar sobre
o tema “Atividade Física e o
Bem-estar no Alívio da Dor.
Ele explica que “será uma
experiência única e muito
enriquecedora, porque poder
participar de um evento de
tamanha importância e ainda
apresentar parte do trabalho que
desenvolvemos em nossa
Secretaria torna-se ainda
especial esse evento.
Compartilhar
essa
experiência com profissionais
respeitados no cenário nacional,
sem dúvida é algo muito
especial.

O evento é realizado desde
2016 por iniciativa dos
professores Dr.
José Aparecido da Silva e
Renato Leonardo de Freitas. Na
edição
deste
ano
os
organizadores
estão
preparando um evento de
referência internacional e que
conta ainda com o Pain Talk
Show, que reunirá grandes
professores e pesquisadores
em dor que vão debater o atual
momento e perspectivas futuras,
principalmente considerando a
pandemia da Covid-19.
O Projeto Varginha Sem Dor
é realizado às segundas e
quartas-feiras, na quadra da
Semel, no Bairro São Geraldo.

Natação de Varginha participa de disputas no PR e no RJ
Varginha esteve representada
em dois eventos simultâneos de
categorias diferentes, no último fim de
semana: o Campeonato Brasileiro
Infantil de Natação Troféu Maurício
Beckenn, em Colombo (PR) e o
Campeonato Sulamericano Master de
Natação (RJ).
No Campeonato Brasileiro
Infantil, contou com 712 nadadores de
89 equipes. Varginha foi representada
pelo atleta Noah Lataliza. “Noah foi
bem conquistando boas colocações
entre os atletas das principais equipes
nacionais; tentamos uma final, mas
apesar do esforço do atleta não foi
possível ainda, pois o nível técnico
estava muito alto e precisaremos
melhorar ainda mais a preparação para
podermos enfrentar essas grandes
equipes”, comentou o professor
Wagner Sartini.

Resultados do Noah:
13º lugar nos 200 medley entre 38
atletas
14º lugar nos 200 costas entre 58
atletas
15º lugar nos 100 livre entre 45 atletas
22º lugar nos 200 livre entre 60 atletas
29º lugar nos 100 borboleta entre 41
atletas
31º lugar nos 400 livre entre 61 atletas
Já no Campeonato Master
Varginha foi representada por cinco
atletas e “o resultado foi muito bom,
trouxemos na bagagem uma campeã
sulamericana, a atleta Addilla Caroline
que conquistou outras 4 medalhas; o
resultado da equipe foi excelente sendo
que nossos atletas ficaram entre os
top 10 em várias provas e apesar da
equipe ser ainda muita nova, a cada
ano vamos fazendo história nesta
categoria”, avaliou o professor.
A equipe master é composta
por atletas do Clube Campestre de
Varginha, Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer - Semel de Varginha
e atletas da regiao como Paraguaçu e
Três Pontas:
Walker Cardoso
2º lugar 100 costas
3º lugar 50 costas
12º lugar 50 livre

Addilla Caroline
1º lugar 50 livre
2º lugar 50 costas
2º lugar 100 costas
3º lugar 100 livre
3º lugar 800 livre
Lucas Paiva
5º lugar 50 costas
6º lugar 100 costas
6º lugar 400 livre
6º lugar 800 livre
11º lugar 200 livre
Francis Gavião
11º lugar 50 livre
9º lugar 50 costas
11º lugar 100 Medley
13º lugar 50 borboleta
Rafles Junior
9º lugar 200 peito
10º lugar 50 peito
12º lugar 100 peito
De 08 a 11, os atletas vão
disputar, em Belo Horizonte, do
Campeonato Mineiro Petiz/Infantil –
Troféu Fernanda Ferraz. “Contamos
com a torcida de todos para este novo
desafio, pois com a volta das
competições presenciais o calendário
ficou apertado neste final de ano”,

concluiu o professor Wagner.
Quem está na torcida pela
equipe é o prefeito de Varginha, Vérdi
Lúcio Melo que esteve no campeonato
preparatório, o Mineiro de Master
quando desejou sucesso no
Sulamericano. “Parabenizo pelo
resultado conquistado nas duas
competições do último fim de semana
e sigo na torcida pelo êxito dos atletas
que representam Varginha, pois na
verdade vocês já são grandes
campeões, pois terem escolhido o
esporte como bandeira”, registrou
Vérdi.
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Grupo Técnico da Farmácia Viva
de Varginha visita São Gotardo
Mais uma etapa do planejamento para a
inauguração da Farmácia Viva em Varginha
foi concluída, no último dia 29. Integrantes
do grupo técnico do projeto visitaram a
Farmácia Verde e o Horto Produtivo de São
Gotardo (MG).
A visita foi guiada pelo farmacêutico
Bernardo Dornelas e colaboradores. A
Farmácia Verde de São Gotardo é
referência, tem mais de 30 anos e a sede
própria foi inaugurada em 2020.
Os técnicos de Varginha conheceram o
complexo trabalho da Farmácia Viva que

contempla desde o cultivo e processamento
das plantas medicinais bem como a
produção, controle de qualidade e
dispensação dos fitoterápicos.
A Farmácia Verde de São Gotardo possui
mais de 60 fórmulas oficiais sendo tinturas,
xaropes, pomadas, geleias, cremes, géis,
óvulos e soluções. O município possui
mais de 150 profissionais da saúde
habilitados para a prescrição e a população
tem excelente adesão aos tratamentos.
São Gotardo possui cerca de 36 mil
habitantes. De janeiro a novembro deste ano
a Farmácia atendeu mais de 8 mil usuários
e dispensou mais de 26 mil formulações.
Assim foi possível observar a eficácia e
efetividade das formulações dispensadas
contribuindo para a saúde da população
através da cura com elementos naturais,
sendo importantes o acompanhamento e a
orientação de profissionais habilitados.
O projeto arquitetônico da Farmácia Viva
de Varginha foi colocado em pauta e as
adequações e sugestões para a melhoria
foram apresentadas.

Prefeitura participa do PROJETO VERDE NOVO
No último dia 4, a Prefeitura, por meio das
Secretarias Municipais de Meio Ambiente
(SEMEA) e de Esportes e Lazer (SEMEL), com
o apoio do UNIS, participou do Projeto Verde
Novo - inciativa da EPTV. Ao som de um Trio
Elétrico, a manhã foi de atividades físicas e de
lazer. De acordo com o professor da Semel,
Flávio Pontes, que ajudou a organizar a parte
esportiva do evento, o objetivo era sacudir as
pessoas
e
incentivar
a
prática
de
atividade física
para todas as
idades.
Ao todo, cerca
de 500 pessoas
passaram pelo
evento
que
contou com o
apoio da Guarda
Municipal, Corpo
de Bombeiros,

Polícia Militar, Grupo de Escoteiros e Grupo de
Caminhada & Trekking Varginha.
O Projeto Verde Novo tem o objetivo de
diminuir os danos causados pelas queimadas
em uma Área de Preservação Permanente
localizada no bairro Alta Vila, que foi cercada,
limpa e onde foram plantadas 160 mudas de
espécies nativas.
O plantio foi realizado com o apoio de
diversos atores da comunidade como:
moradores do bairro e vizinhança, integrantes
do Grupo Caminhada e Trekking Varginha,
representantes do Codema, Guarda Civil
Municipal, Corpo de Bombeiros, Policia Militar
de Meio Ambiente, OAB-Varginha, Equipe Terra
Off-road Varginha, Secretaria Municipal de
Planejamento (Sepla), Secretaria de Obras e
Serviços Urbano (Sosub), parceiros da EPTV,
Grupo de Escoteiros, alunos do Grupo Unis e
até mesmo o prefeito Verdi Melo e o vice-prefeito
Leonardo Ciacci junto ao secretário de Meio
Ambiente Joadylson Barra Ferreira que também
plantaram mudas. Joadylson agradeceu a

presença de todos envolvidos na ação em prol
do Meio Ambiente e ressaltou a importância de
inserir a comunidade em ações como essa.
O prefeito Verdi e vice Leonardo
agradeceram a EPTV por mais essa parceria
com o município, “desta vez levando atividades
esportivas para os adultos, brincadeiras para
as crianças, atendimento de saúde e plantio
de árvores despertando nas pessoas a
responsabilidade para com o Meio Ambiente;
estão todos de parabéns e que venham novas
parcerias como essa”.
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DECRETOS

LEI Nº 6.909, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA O FIM QUE ESPECIFICA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 10.727, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente, Lei nº 6.781/2020,
crédito adicional especial no valor de até R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais).
Órgão: 04.01.00 – Secretaria Municipal de Administração
Funcional Programática: 04 122 7500 2536
Categoria Econômica: 4.4.30 – Transferência a Estados e ao Distrito Federal
Valor: R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais).
Art. 2º Os recursos para a cobertura do crédito de que tratou o artigo 1º, será o proveniente da
anulação parcial de outras despesas consignadas no orçamento corrente, conforme previsto no
art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, e serão especificadas no respectivo ato de abertura do
crédito.
Art. 3º Em decorrência do crédito aberto por esta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado
a suplementá-lo, caso necessário, observando-se para esse fim o disposto no artigo 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4º 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, 26 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HÓNORIO 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.910, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE OS PERCENTUAIS DOS DESCONTOS APLICADOS PARA O LANÇAMENTO
DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do Município de Varginha, será lançado no
exercício do ano de 2022 nos mesmos percentuais de descontos aplicados para o exercício de
2021.
Art. 2º O disposto no art. 19 da Lei Municipal n° 5.945/2014 poderá ser aplicado também nas
faixas dos valores venais dos incisos I a IV do § 3° do art. 18 para fins de atualização.
Art. 3º Em razão do congelamento dos descontos previstos nos incisos de I a IV do § 3° do art.
18 da Lei Municipal n° 5.945/2014, fica prorrogado para o ano de 2025 a elaboração da nova
Planta Genérica de Valores que alude o art. 20 da Lei retro mencionada.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação gerando efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.
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, 26 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
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
63
100
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
50.000,00
TOTAL
50.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este decreto serão cobertos com recursos provenientes de:
V – excesso de arrecadação por expectativa, (art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/64),
proveniente de recursos próprios da FHOMUV conta bancária da FHOMUV - Banco do Brasil,
agência 0032-9, conta corrente nº 56202-5.
TOTAL
50.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 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 JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.728, 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$ 551.000,00 (quinhentos e
cinquenta e um mil reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
41
100
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.30
Material de consumo
551.000,00
TOTAL
551.000,00
Art. 2º O crédito 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), proveniente
de recursos de emendas federais creditadas no Fundo Municipal de Saúde de Varginha, e
transferidas para a FHOMUV, conforme discriminação abaixo:
- Portaria MS nº 1675/2021 – Deputada Greyce Elias - Banco do Brasil, agência 0032-9, conta
corrente nº 91.331-6 – R$ 150.000,00;
- Portaria MS nº 1675/2021 – Deputado Lucas Gonzales - Banco do Brasil, agência 0032-9,
conta corrente nº 91.332-4 – R$ 300.000,00;
- Portaria MS nº 1392/2021 – Deputado Dimas Fabiano - Banco do Brasil, agência 0032-9, conta
corrente nº 91.333-2 – R$ 101.000,00.
TOTAL
551.000,00
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 JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
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DECRETO Nº 10.776, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021.
DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS 24
E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições legais
e,
Considerando as festividades tradicionais de fim de ano;
Considerando que os dias 24 de dezembro – VÉSPERA DE NATAL e 31 de dezembro do
corrente ano - VÉSPERA DE ANO NOVO - correspondem a uma sexta-feira;
Considerando o recesso de fim de ano das repartições públicas do Estado e da União;
Considerando a redução da demanda dos serviços públicos e das atividades administrativas
no final de ano.
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 24 e 31 de
dezembro de 2021.
Art. 2º Excluem-se do estabelecido no artigo 1º deste Decreto os serviços considerados
essenciais, a critério da Administração Municipal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 03 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.786, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO,
ÁREA SITUADA 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 é dever do Estado fomentar o desenvolvimento econômico;
CONSIDERANDO que, com o advento da pandemia causada pela COVID-19, houve uma retração na economia brasileira, o que culminou com a elevação dos índices de desemprego e
redução da capacidade econômica do cidadão;
CONSIDERANDO que, para combater os efeitos nocivos na economia causados pela pandemia
da COVID-19, é necessário adotar e/ou ampliar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento
econômico, notadamente aquelas que buscam atrair maiores investimentos no âmbito do Município de Varginha;
CONSIDERANDO que, dentro de tais políticas públicas, se encontra a necessidade de expandir
a área industrial do Município de Varginha para a instalação de novas empresas;
CONSIDERANDO que a instalação de novas empresas no Município de Varginha proporcionará
a geração de novos postos de trabalho e, consequentemente, maiores recursos ao erário
público, resultando, além da elevação das condições sociais do cidadão varginhense, também
na possibilidade de ampliação de outras políticas públicas, tais como a saúde, educação,
infraestrutura, dentre outras;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável ou
judicial, com a finalidade de expansão do distrito industrial do Município de Varginha, área de
terreno localizada nesta cidade, às margens da BR-491, entre Varginha e Três Corações,
situado no local denominado “Fazenda Fazendinha”, de propriedade de Wantuir Luis Bomfim, no
total aproximado de 362.609,00 m2 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e nove metros
quadrados), devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Varginha
sob matrícula nº 13.951, cujos limites e confrontações constam do Memorial Descritivo anexado
ao Processo Administrativo nº 16.418/2021 e que abaixo segue:
A referida área está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas
Plano Retangulares Relativas Sistema UTM - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano central 45°00' cuja descrição se inicia no vértice 1 de coordenada E(X) 457.556,3248m e N(Y)
7.607.808,2036m, assinalado em planta anexa como segue:
Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada UTM E= 457.709,9636m e N= 7.607.737,4103m,
no azimute de 114°44'21", na extensão de 169,16 m;
Do vértice 2 segue até o vértice 3, de coordenada UTM E= 457.719,9844m e N= 7.607.747,2662m,
no azimute de 45°28'31", na extensão de 14,06 m;
Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada UTM E= 457.731,3204m e N= 7.607.776,7792m,
no azimute de 21°00'43", na extensão de 31,62m;
Do vértice 4 segue até o vértice 5, de coordenada UTM E= 457.737,0504m e N= 7.607.802,4042m,
no azimute de 12°36'16", na extensão de 26,26m;
Do vértice 5 segue até o vértice 6, de coordenada UTM E= 457.774,7024m e N= 7.607.854,2282m,
no azimute de 35°59'59", na extensão de 64,06m;
Do vértice 6 segue até o vértice 7, de coordenada UTM E= 457.788,5450m e N= 7.607.874,0450m,
no azimute de 34°56'07", na extensão de 24,17m;
Do vértice 7 segue até o vértice 8, de coordenada UTM E= 457.796,8100m e N= 7.607.887,3570m,
no azimute de 31°50'05", na extensão de 15,67m;
Do vértice 8 segue até o vértice 9, de coordenada UTM E= 457.801,0570m e N= 7.607.887,0110m,
no azimute de 94°39'27", na extensão de 4,26 m;
Do vértice 9 segue até o vértice 10, de coordenada UTM E= 457.838,4420m e N= 7.607.886,3480m,
no azimute de 91°00'58", na extensão de 37,39 m;
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Do vértice 10 segue até o vértice 11, de coordenada UTM E= 458.083,6220m e N= 7.607.888,6450m,
no azimute de 89°27'48", na extensão de 245,19 m;
Do vértice 11 segue até o vértice 12, de coordenada UTM E= 458.073,4760m e N= 7.607.989,2400m,
no azimute de 354°14'26", na extensão de 101,11 m;
Do vértice 12 segue até o vértice 13, de coordenada UTM E= 458.052,8130m e N= 7.608.178,6610
m, no azimute de 353°46'28", na extensão de 190,54m;
Do vértice 13 segue até o vértice 14, de coordenada UTM E= 458.043,0990m e N= 7.608.266,6180m,
no azimute de 353°41'52", na extensão de 88,49 m;
Do vértice 14 segue até o vértice 15, de coordenada UTM E= 458.043,6650 m e N=
7.608.269,6570m, no azimute de 10°33'01", na extensão de 3,09 m;
Do vértice 15 segue até o vértice 16, de coordenada UTM E= 458.043,4520 m e N=
7.608.277,7260m, no azimute de 358°29'16", na extensão de 8,07 m;
Do vértice 16 segue até o vértice 17, de coordenada UTM E= 458.042,3410 m e N=
7.608.286,7800m, no azimute de 353°00'16", na extensão de 9,12 m;
Do vértice 17 segue até o vértice 18, de coordenada UTM E= 458.040,1700 m e N=
7.608.294,8060m, de 8,31 m;
Do vértice 18 segue até o vértice 19, de coordenada UTM E= 458.036,4848 m e N=
7.608.329,3073m, no azimute de 353°54'12", na extensão de 34,70 m;
Do vértice 19 segue até o vértice 20, de coordenada UTM E= 458.037,4726 m e N=
7.608.330,2015m, no azimute de 47°50'55", na extensão de 1,33 m;
Do vértice 20 segue até o vértice 21, de coordenada UTM E= 458.045,3875 m e N= 7.608.336,4998
m, no azimute de 51°29'19", na extensão de 10,12 m;
Do vértice 21 segue até o vértice 22, de coordenada UTM E= 458.051,7683m e N= 7.608.340,9763
m, no azimute de 54°56'54", na extensão de 7,79m;
Do vértice 22 segue até o vértice 23, de coordenada UTM E= 458.061,9330m e N= 7.608.347,3251m,
no azimute de 58°00'40", na extensão de 11,98m;
Do vértice 23 segue até o vértice 24, de coordenada UTM E= 458.068,1327 m e N=
7.608.350,6351m, no azimute de 61°54'08", na extensão de 7,03 m;
Do vértice 24 segue até o vértice 25, de coordenada UTM E= 458.076,5581 m e N=
7.608.354,6687m, no azimute de 64°25'04", na extensão de 9,34 m;
Do vértice 25 segue até o vértice 26, de coordenada UTM E= 458.085,1703 m e N=
7.608.358,1354m, no azimute de 68°04'25", na extensão de 9,28 m;
Do vértice 26 segue até o vértice 27, de coordenada UTM E= 458.093,6687 m e N=
7.608.361,0029m, no azimute de 71°21'19", na extensão de 8,97 m;
Do vértice 27 segue até o vértice 28, de coordenada UTM E= 458.100,7988 m e N=
7.608.362,9362m, no azimute de 74°49'44", na extensão de 7,39 m;
Do vértice 28 segue até o vértice 29, de coordenada UTM E= 458.110,5013 m e N= 7.608.365,0617m,
no azimute de 77°38'37", na extensão de 9,93 m;
Do vértice 29 segue até o vértice 30, de coordenada UTM E= 458.121,9989m e N= 7.608.366,8827m,
no azimute de 81°00'01", na extensão de 11,64 m;
Do vértice 30 segue até o vértice 31, de coordenada UTM E= 458.130,2148m e N= 7.608.367,6182m,
no azimute de 84°53'03", na extensão de 8,25 m;
Do vértice 31 segue até o vértice 32, de coordenada UTM E= 458.139,2791m e N= 7.608.367,8267m,
no azimute de 88°40'56", na extensão de 9,07 m;
Do vértice 32 segue até o vértice 33, de coordenada UTM E= 458.152,2908m e N= 7.608.367,1747m,
no azimute de 92°52'08", na extensão de 13,03 m;
Do vértice 33 segue até o vértice 34, de coordenada UTM E= 458.162,7365m e N= 7.608.365,9142m,
no azimute de 96°52'49", na extensão de 10,52 m;
Do vértice 34 segue até o vértice 35, de coordenada UTM E= 458.171,9589m e N= 7.608.364,3123m,
no azimute de 99°51'14", na extensão de 9,36 m;
Do vértice 35 segue até o vértice 36, de coordenada UTM E= 458.180,9677m e N= 7.608.362,3708m,
no azimute de 102°09'43", na extensão de 9,22m;
Do vértice 36 segue até o vértice 37, de coordenada UTM E= 458.190,4363m e N= 7.608.359,7327m,
no azimute de 105°34'08", na extensão de 9,83 m;
Do vértice 37 segue até o vértice 38, de coordenada UTM E= 458.198,3493m e N= 7.608.356,9674m,
no azimute de 109°15'46", na extensão de 8,38 m;
Do vértice 38 segue até o vértice 39, de coordenada UTM E= 458.209,5943m e N= 7.608.352,1833m,
no azimute de 113°02'47", na extensão de 12,22 m;
Do vértice 39 segue até o vértice 40, de coordenada UTM E= 458.237,1960m e N= 7.608.337,4965m,
no azimute de 118°01'03", na extensão de 31,27m;
Do vértice 40 segue até o vértice 41, de coordenada UTM E= 458.257,2395m e N= 7.608.325,8280m,
no azimute de 120°12'22", na extensão de 23,19m;
Do vértice 41 segue até o vértice 42, de coordenada UTM E= 458.273,2032 m e N=
7.608.316,0772m, no azimute de 121°25'01", na extensão de 18,71 m;
Do vértice 42 segue até o vértice 43, de coordenada UTM E= 458.275,7528m e N= 7.608.314,5015m,
no azimute de 121°43'03", na extensão de 3,00 m;
Do vértice 43 segue até o vértice 44, de coordenada UTM E= 458.351,2201m e N= 7.608.267,2629m,
no azimute de 122°02'40", na extensão de 89,03 m;
Do vértice 44 segue até o vértice 45, de coordenada UTM E= 458.365,6849m e N= 7.608.258,4354m,
no azimute de 121°23'41", na extensão de 16,95m;
Do vértice 45 segue até o vértice 46, de coordenada UTM E= 458.372,8846m e N= 7.608.254,1867m,
no azimute de 120°32'45", na extensão de 8,36 m;
Do vértice 46 segue até o vértice 47, de coordenada UTM E= 458.381,2831m e N= 7.608.249,4548m,
no azimute de 119°23'53", na extensão de 9,64 m;
Do vértice 47 segue até o vértice 48, de coordenada UTM E= 458.390,9184 m e N=
7.608.244,4015m, no azimute de 117°40'29", na extensão de 10,88 m;
Do vértice 48 segue até o vértice 49, de coordenada UTM E= 458.424,1673m e N= 7.608.231,3502m,
no azimute de 111°26'59", na extensão de 35,76m;
Do vértice 49 segue até o vértice 50, de coordenada UTM E= 458.506,7195m e N= 7.607.982,0531m,
no azimute de 161°40'42", na extensão de 262,60m;
Do vértice 50 segue até o vértice 51, de coordenada UTM E= 458.465,5390m e N= 7.607.951,7780m,
no azimute de 233°41'08", na extensão de 54,35m;
Do vértice 51 segue até o vértice 52, de coordenada UTM E= 458.455,1980m e N= 7.607.938,7670m,
no azimute de 218°28'38", na extensão de 16,62 m;
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Do vértice 52 segue até o vértice 53, de coordenada UTM E= 458.432,7680m e N= 7.607.913,2870m,
no azimute de 221°21'27", na extensão de 33,95m;
Do vértice 53 segue até o vértice 54, de coordenada UTM E= 458.420,7100m e N= 7.607.899,5670m,
no azimute de 221°18'40", na extensão de 18,27 m;
Do vértice 54 segue até o vértice 55, de coordenada UTM E= 458.404,1610m e N= 7.607.885,0050m,
no azimute de 228°39'16", na extensão de 22,04 m;
Do vértice 55 segue até o vértice 56, de coordenada UTM E= 458.390,4240m e N= 7.607.876,0610m,
no azimute de 236°55'56", na extensão de 16,39m;
Do vértice 56 segue até o vértice 57, de coordenada UTM E= 458.376,8950m e N= 7.607.868,8760m,
no azimute de 242°01'41", na extensão de 15,32 m;
Do vértice 57 segue até o vértice 58, de coordenada UTM E= 458.340,7540m e N= 7.607.847,7840m,
no azimute de 239°43'55", na extensão de 41,85 m;
Do vértice 58 segue até o vértice 59, de coordenada UTM E= 458.286,9270 m e N= 7.607.828,4090
m, no azimute de 250°12'13", na extensão de 57,21 m;
Do vértice 59 segue até o vértice 60, de coordenada UTM E= 458.280,8650m e N= 7.607.820,8420m,
no azimute de 218°41'55", na extensão de 9,70 m;
Do vértice 60 segue até o vértice 61, de coordenada UTM E= 458.276,8640m e N= 7.607.809,8680m,
no azimute de 200°01'53", na extensão de 11,68 m;
Do vértice 61 segue até o vértice 62, de coordenada UTM E= 458.271,5940m e N= 7.607.783,5140m,
no azimute de 191°18'30", na extensão de 26,88m;
Do vértice 62 segue até o vértice 63, de coordenada UTM E= 458.270,8480m e N= 7.607.754,3420m,
no azimute de 181°27'54", na extensão de 29,18 m;
Do vértice 63 segue até o vértice 64, de coordenada UTM E= 458.268,0280m e N= 7.607.712,4640m,
no azimute de 183°51'09", na extensão de 41,97 m;
Do vértice 64 segue até o vértice 65, de coordenada UTM E= 458.265,3000m e N= 7.607.691,1720m,
no azimute de 187°18'04", na extensão de 21,47 m;
Do vértice 65 segue até o vértice 66, de coordenada UTM E= 458.257,8040m e N= 7.607.647,8840m,
no azimute de 189°49'27", na extensão de 43,93 m;
Do vértice 66 segue até o vértice 67, de coordenada UTM E= 458.247,0070m e N= 7.607.585,0970m,
no azimute de 189°45'26", na extensão de 63,71 m;
Do vértice 67 segue até o vértice 68, de coordenada UTM E= 458.244,4680m e N= 7.607.555,7980m,
no azimute de 184°57'10", na extensão de 29,41m;
Do vértice 68 segue até o vértice 69, de coordenada UTM E= 458.246,8100m e N= 7.607.529,5850m,
no azimute de 174°53'40", na extensão de 26,32 m;
Do vértice 69 segue até o vértice 70, de coordenada UTM E= 458.254,9860m e N= 7.607.495,4470m,
no azimute de 166°31'53", na extensão de 35,10 m;
Do vértice 70 segue até o vértice 71, de coordenada UTM E= 458.269,2770 m e N=
7.607.459,9370m, no azimute de 158°04'40", na extensão de 38,28 m;
Do vértice 71 segue até o vértice 72, de coordenada UTM E= 458.281,5170m e N= 7.607.441,5530m,
no azimute de 146°20'40", na extensão de 22,09 m;
Do vértice 72 segue até o vértice 73, de coordenada UTM E= 458.285,1140m e N= 7.607.434,9300m,
no azimute de 151°29'36", na extensão de 7,54 m;
Do vértice 73 segue até o vértice 74, de coordenada UTM E= 458.287,5590m e N= 7.607.424,2490m,
no azimute de 167°06'23", na extensão de 10,96 m;
Do vértice 74 segue até o vértice 75, de coordenada UTM E= 458.288,4480m e N= 7.607.415,6420m,
no azimute de 174°06'11", na extensão de 8,65m;
Do vértice 75 segue até o vértice 76, de coordenada UTM E= 458.277,5980m e N= 7.607.420,7680m,
no azimute de 295°17'17", na extensão de 12,00m;
Do vértice 76 segue até o vértice 77, de coordenada UTM E= 458.246,5710m e N= 7.607.435,7290m,
no azimute de 295°44'35", na extensão de 34,45 m;
Do vértice 77 segue até o vértice 78, de coordenada UTM E= 458.195,7620m e N= 7.607.460,1640m,
no azimute de 295°41'02", na extensão de 56,38m;
Do vértice 78 segue até o vértice 79, de coordenada UTM E= 458.113,1730m e N= 7.607.496,8440m,
no azimute de 293°56'50", na extensão de 90,37 m;
Do vértice 79 segue até o vértice 80, de coordenada UTM E= 458.054,2200 m e N=
7.607.530,9630m, no azimute de 300°03'36", na extensão de 68,11 m;
Do vértice 80 segue até o vértice 81, de coordenada UTM E= 458.012,8390m e N= 7.607.553,0730m,
no azimute de 298°06'57", na extensão de 46,92 m;
Do vértice 81 segue até o vértice 82, de coordenada UTM E= 457.986,4750m e N= 7.607.564,9610m,
no azimute de 294°16'17", na extensão de 28,92 m;
Do vértice 82 segue até o vértice 83, de coordenada UTM E= 457.974,3750m e N= 7.607.567,4410m,
no azimute de 281°34'58", na extensão de 12,35 m;
Do vértice 83 segue até o vértice 84, de coordenada UTM E= 457.958,4280m e N=
7.607.568,9840m, no azimute de 275°31'36", na extensão de 16,02 m;
Do vértice 84 segue até o vértice 85, de coordenada UTM E= 457.943,1820m e N= 7.607.570,1240m,
no azimute de 274°16'35", na extensão de 15,29 m;
Do vértice 85 segue até o vértice 86, de coordenada UTM E= 457.894,1670m e N= 7.607.571,6460m,
no azimute de 271°46'43", na extensão de 49,04 m;
Do vértice 86 segue até o vértice 87, de coordenada UTM E= 457.883,3130m e N= 7.607.571,7920m,
no azimute de 270°46'14", na extensão de 10,85 m;
Do vértice 87 segue até o vértice 88, de coordenada UTM E= 457.874,4130m e N= 7.607.570,2650m,
no azimute de 260°15'52", na extensão de 9,03 m;
Do vértice 88 segue até o vértice 89, de coordenada UTM E= 457.850,4830m e N= 7.607.570,3880m,
no azimute de 270°17'40", na extensão de 23,93 m;
Do vértice 89 segue até o vértice 90, de coordenada UTM E= 457.832,1960m e N= 7.607.571,4610m,
no azimute de 273°21'29", na extensão de 18,32 m;
Do vértice 90 segue até o vértice 91, de coordenada UTM E= 457.822,8240m e N= 7.607.573,4120m,
no azimute de 281°45'34", na extensão de 9,57 m;
Do vértice 91 segue até o vértice 92, de coordenada UTM E= 457.812,2990m e N= 7.607.577,4840m,
no azimute de 291°09'03", na extensão de 11,29 m;
Do vértice 92 segue até o vértice 93, de coordenada UTM E= 457.807,6910m e N= 7.607.579,6540m,
no azimute de 295°13'00", na extensão de 5,09 m;
Do vértice 93 segue até o vértice 94, de coordenada UTM E= 457.803,5430m e N= 7.607.582,3170m,
no azimute de 302°42'01", na extensão de 4,93 m;

Do vértice 94 segue até o vértice 95, de coordenada UTM E= 457.798,0860 m e N=
7.607.587,6330m, no azimute de 314°15'01", na extensão de 7,62 m;
Do vértice 95 segue até o vértice 96, de coordenada UTM E= 457.788,5840m e N= 7.607.598,5500m,
no azimute de 318°57'51", na extensão de 14,47 m;
Do vértice 96 segue até o vértice 97, de coordenada UTM E= 457.776,5480m e N= 7.607.618,3760m,
no azimute de 328°44'20", na extensão de 23,19 m;
Do vértice 97 segue até o vértice 98, de coordenada UTM E= 457.767,8770m e N= 7.607.630,1790m,
no azimute de 323°41'51", na extensão de 14,65 m;
Do vértice 98 segue até o vértice 99, de coordenada UTM E= 457.755,3320m e N= 7.607.646,4080m,
no azimute de 322°17'46", na extensão de 20,51 m;
Do vértice 99 segue até o vértice 100, de coordenada UTM E= 457.747,9700m e N=
7.607.657,7870m, no azimute de 327°05'52", na extensão de 13,55 m;
Do vértice 100 segue até o vértice 101, de coordenada UTM E= 457.716,3090m e N=
7.607.694,4820m, no azimute de 319°12'43", na extensão de 48,47m;
Do vértice 101 segue até o vértice 102, de coordenada UTM E= 457.696,5940m e N=
7.607.711,0050m, no azimute de 309°57'58", na extensão de 25,72 m;
Do vértice 102 segue até o vértice 103, de coordenada UTM E= 457.675,0760m e N=
7.607.723,8200m, no azimute de 300°46'33", na extensão de 25,04 m;
Do vértice 103 segue até o vértice 104, de coordenada UTM E= 457.664,0500m e N=
7.607.729,6900m, no azimute de 298°01'47", na extensão de 12,49 m;
Do vértice 104 segue até o vértice 105, de coordenada UTM E= 457.579,3390m e N=
7.607.772,9140m, no azimute de 297°01'59", na extensão de 95,10 m;
Do vértice 105 segue até o vértice 106, de coordenada UTM E= 457.567,8110m e N=
7.607.778,0880m, no azimute de 294°10'17", na extensão de 12,64 m;
Do vértice 106 segue até o vértice 107, de coordenada UTM E= 457.565,2800m e N=
7.607.777,8010m, no azimute de 263°31'50", na extensão de 2,55 m;
Finalmente do vértice 107 segue até o vértice 1, (início da descrição), no azimute de 343°35'15",
na extensão de 31,69m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
362.609,00m² e um perímetro de 3.342,60 m.
Confrontações:
Do vértice 1 ao vértice 7 limita-se por divisa com cerca, confrontando com MDH Empreendimento
Gestão Patrimonial Eirelli - EPP - Matricula nº: 66.357;
Do vértice 7 ao vértice 8 limita-se por divisa com cerca, confrontando com Crucifer Ltda Matrícula nº: 70.964;
Do vértice 8 ao vértice 19 limita-se por divisa com cerca, confrontando com Maria Tereza de
Mendonça Fernandes - Matrícula nº:19.983;
Do vértice 19 ao vértice 49 limita-se pelo bordo da Rodovia BR - 491;
Do vértice 49 ao vértice 50 limita-se por linha de divisa, confrontando com Wantuir Luiz Botrel Matrícula nº: 13.951;
Do vértice 50 ao vértice 75 limita-se por divisa com cerca, confrontando com Orlando Luiz Petrin;
Do vértice 75 ao vértice 79 limita-se por divisa com cerca, confrontando com Vânia Dominguete
Bueno - Matrícula nº: 14.892 B;
Do vértice 79 ao vértice 96 limita-se por divisa com cerca, confrontando com José Fabiano
Ribeiro - Matrícula nº: 14.892 C;
Do vértice 96 ao vértice 107 limita-se por divisa com cerca, confrontando com Incotbens
Construtora, Administradora e Participações Ltda - Matrícula nº: 45.798;
Finalmente do vértice 107 ao vértice 1 limita-se por divisa com cerca, confrontando com Prefeitura Municipal de Varginha – MG.
Art. 2º 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. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria prevista no orçamento do Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 09 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
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
JULIANO CORNÉLIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.209, DE 11 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 EDERSON RODRIGUES DA SILVA, do cargo de Motorista Nível E-12, nomeado pela Portaria nº 16.843/2020.
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.
Rodolfo de Oliveira Scalioni
Motorista - E-12
50º
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Gervando Mantovani Correa
Motorista - E-12
51º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.229, 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 no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA
MATRÍCULA
CARGO
SETOR
3.345-6

DE 2021
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PORTARIA Nº 18.220, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

Luciene da Silva Gonçalves Paulo

DEZEMBR
O
DEZEMBRO

Escriturário

Seção de Recepção do Pronto
Atendimento

PERÍODO DE GOZO: De 10/11/2021 a 09/12/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.230, DE 22 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 EDUCAÇÃO – SEDUC
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Lucas Rosa Silvério
Técnico em Informática – E-18
7º
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Marcelo Mendes Garcia
Técnico em Informática – E-18
8º
Helio Penha Tomaz Junior
Técnico em Informática – E-18
9º
Juliano André Miranda Lima
(candidato afrodescendente)
Técnico em Informática – E-18
69º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.231, DE 22 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 28/11/2021 a servidora BRUNA MARTINS TANUS, do cargo
de Escriturário - Nível EF-05, nomeada pela Portaria nº 17.325/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.243, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa de Varginha – CMDPI, para o triênio 2021-2024:
I – REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL
a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC
Titular: Sirleia Ferreira Leonel
Suplente: Paulo Vitor Batista
b) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
Titular: Alberto Severo de Paiva
Suplente: Adrian Nogueira Bueno
c) SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEHAD
Titular: Bruno Barros Lara de Oliveira
Suplente: Cleusimar Cardoso Alves Almeida
Titular: Viviane Capitani Ferreira
Suplente: Jaci Domingueti Júnior
d) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
Titular: Rodrigo da Silva
Suplente: Alexis Aleixo Domingues Rodrigues
e) FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Titular: Bruno Galdino de Menezes
Suplente: Viviane Silva
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a) INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, COM TRABALHOS NA ÁREA DO IDOSO
Titular: Mônica Beatriz Ferreira
Suplente: Carla Maria de Andrade Souza
b) PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTICULARES AO IDOSO
Titular: Thaís Mendes Pereira
Suplente: Fernando Augusto do Vale Portela Jr.
Titular: Zelma Dominghetti
Suplente: Aline de Azevedo Oliveira
Titular: Quênia Andrea Antônio
Suplente: Angélica de Nascimento Moreira
c) ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VARGINHA
Titular: Luciana Fernandes Ramos
Suplente : Ana Cláudia Gonçalves de Lima
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d) GRUPOS DE CONVIVÊNCIA
Titular: Elza Rodrigues Torres
Suplente: Maria Cainelli Santos
Art. 2º As atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Varginha – CMDPI,
são as constantes da Lei Municipal nº 6.881/2021.
Art. 3º O serviço prestado pelos membros ora nomeados, será considerado de caráter público
relevante, sendo vedada qualquer remuneração.
Art. 4º O mandato dos membros nomeados no art. 1º desta Portaria, será de 3 (três) anos,
permitida apenas uma recondução, por igual período.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.244, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
Considerando a diversidade e quantidade de especialidades médicas que integram o Centro
de Oncologia;
Considerando a indispensável necessidade de se desenvolver um gerenciamento e controles
que permitam otimizar os recursos aplicados no Centro de Oncologia, resultando em melhoria
para o paciente oncológico.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o médico Cirurgião Oncológico, DR. FLAVIANO PEREIRA JUNQUEIRA, como
responsável para superintender as atividades organizacionais do Centro de Oncologia Dr. Alfredo Peixoto Cavalcanti do Hospital Bom Pastor.
Art. 2º As atividades especiais a serem exercidas pelo Médico ora nomeado, serão consideradas
“serviço público relevante” e não implicarão em qualquer remuneração.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente a Portaria nº 14.084/2017.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 338/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 309/2021
O Município de Varginha (M.G.), através de seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna
público que por motivos de ordem administrativa, os procedimentos relativos à Licitação –
Pregão Presencial nº 309/2021, cujo objeto constitui-se da contratação de empresa
especializada incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e disponibilização
de equipamentos necessários para execução de serviços de limpeza e conservação
em unidades educacionais, fica redesignada a data de 22/12/2021 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.), 09 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 346/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 317/2021
O Município de Varginha (M.G.), através de seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna
público que por motivos de ordem administrativa, os procedimentos relativos à Licitação –
Pregão Presencial nº 317/2021, cujo objeto constitui-se da aquisição de EPI’s, fica redesignada a data de 23/12/2021 às 08h30 (oito horas e trinta minutos), para a sessão pública com o
recebimento dos Envelopes das Propostas e Habilitação, junto ao Departamento de Suprimentos
do Município, sito na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva.
Varginha(M.G.), 09 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 397/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 367/2021
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 para perfuração de um
poço semi artesiano, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 21 / 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.), 09 de dezembro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 398/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 368/2021

LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 346/2021
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 346/2021, cujo objeto
constitui-se do Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais de Escritório,
decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedoras no presente certame as empresas Pintando e Bordando Comércio Ltda, MC Papelaria Ltda ME e Compasse Papelaria e
Representa-ções EIRELI.
Varginha (MG), 06 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 enxoval hospitalar, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 21 / 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.), 09 de dezembro de 2021.

Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 347/2021
DECISÃO

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 399/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 369/2021

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 347/2021, cujo objeto
constitui-se da Aquisição de Mobiliários, decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedoras no presente certame as empresas Markoluka Móveis e Equipamentos Ltda EPP e
LMB Comercial Ltda.
Varginha (MG), 07 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 eletrodomésticos, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 22 / 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.), 09 de dezembro de 2021.

Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 002/2018

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 400/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 370/2021
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 relógio de ponto biométrico, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 22 / 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.), 09 de dezembro de 2021.

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento administrativo foram praticados em obediência às disposições contidas 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
agên-cias, com prestação de contas por meio magnético (Arquivo Retorno) dos
valores arrecadados, por inexigibilidade de Licitação, em favor do Itaú Unibanco S.A..
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 03 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 304/2021

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 prestação de serviços médicos
especializados em realização de Exames por Telemedicina/Distância para atendimento ambulatorial aos pacientes da Rede Pública do Município de Varginha, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 22 / 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.), 09 de dezembro 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 do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de enxoval hospitalar,
confor-me estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Texomed
Comércio e Indústria Textil Hospitalar EIRELI – ME: Item 01 – Traçado sarja crua (MD) – 3/
1 tecido AM 2827 – estampado corrido c/logo 6x3cm Atenção Primária – tamanho: 160x110cm –
100% algodão pesado – 278 grs/m². – R$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos) Pç –
Tex, Item 04 – Lençol solteiro c/elástico – medidas: 1.40x2.20 – percal 150 fios -100% algodão –
cor azul claro. – R$ 64,30 (sessenta e quatro reais e trinta centavos) Un – Tex, Item 05 – Camisola de tecido adulto (MD) – tecido AM – 2795 – estampado Atenção Primária peito esquerdo –
100% algodão – indantheren 152gr/m² – cor verde claro – tamanho: M. – R$ 37,90 (trinta e sete
reais e noventa centavos) Un – Tex, Item 06 – Camisola de tecido adulto (MD) – tecido AM – 2795
– estampado Atenção Primária peito esquerdo – 100% algodão – indantheren 152gr/m² – cor
verde claro – tamanho: GG. – R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos) Un – Tex, Item 07
– Camisola de tecido adulto (MD) – tecido AM – 2795 – estampado Atenção Primária peito
esquerdo – 100% algodão – indantheren 152gr/m² – cor verde claro – tamanhos: G. – R$ 37,90
(trinta e sete reais e noventa centavos) Un – Tex, perfazendo o valor total da contratação em R$
13.238,00 (treze mil, duzentos e trinta e oito reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 01 de dezembro de 2021.

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

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 401/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 371/2021
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LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 307/2021
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 de serviços incluindo o
fornecimento de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos
necessários para confecção e instalação de alambrados de tela na Escola Municipal
Professora Maria Aparecida Abreu, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei
Licitatória, em favor da empresa Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda., cujo valor global
da contratação foi de R$ 23.890,00 (vinte e três mil, oitocentos e noventa reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 01 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 313/2021
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 peças para máquinas
pesadas, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das
empresas M.V.N. Motores Diesel Ltda.: Lote 03 – Peças p/ pá carregadeira New Holland 12C, composto por Item 01 – Abraçadeira N A.169.61 – R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) Pç – JBR,
Item 02 – Mangueira N E.695.85 – R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais) Pç – Tubo Flex,
Item 03 – Tubo N E.950.71 – R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) Pç – Tubo Flex, Item
04 – Flange N A.123.01 – R$ 93,00 (noventa e três reais) Pç – BRV, Item 05 – Junta N D-536.92
– R$ 9,00 (nove reais) Pç – Interface, Item 06 – Bomba hidráulica N E-694.84 – R$ 6.741,00 (seis
mil, setecentos e quarenta e um reais) Pç – Hidro/Medal, Item 07 – Anel N T-132.24 – R$ 3,00 (três
reais) Pç – Agel, Item 08 – Anel A – 145.15 – R$ 3,00 (três reais) Pç – Agel, Item 09 – Anel A – 762.3
– R$ 15,00 (quinze reais) Pç – Agel, Item 10 – Flange N E-680.29 – R$ 190,00 (cento e noventa
reais) Pç – BRV, no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) perfazendo o valor total da
contratação em R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais); e Flexmaq Equipamentos e Peças: Lote 01
– Peças p/ pá carregadeira Fiatallis FW 140, composto por Item 01 – Display N 841.223.35 – R$
6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) Pç – Original, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos
reais), Lote 02 – Peças p/ pá carregadeira New Holland 12 C-1 - terraplanagem, composto por
Item 01 – Placa N 147.145.A1 – R$ 76,92 (setenta e seis reais e noventa e dois centavos) Pç –
Original, Item 02 – Placa N 147.144.A1 – R$ 512,24 (quinhentos e doze reais e vinte e quatro
centavos) Pç – Original, Item 03 – Placa N E.158.746 – R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) Pç –
Original, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), perfazendo o valor total da contratação em R$
7.600,00 (sete mil e seiscentos 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 319/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de mobiliário hospitalar, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Adovandro
Luiz Fraporti EPP: Item 01 – Divã (macas) clínicas. – R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e
noventa reais) Un – Alf-Mec M01, Item 02 – Poltrona soft reclinável. – R$ 990,00 (novecentos e
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noventa reais) Un – Alf PHDM/B, perfazendo o valor total da contratação em R$ 25.780,00 (vinte
e cinco mil, setecentos e oitenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 01 de dezembro 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 nove-centos 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 330/2021
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 filtros de linha bivolt
para atendimento às unidades educacionais, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo
43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Hericon Felipe Tristão Nascimento – ME: Item 01
– Filtro de linha bivolt – c/ 6 tomadas – botão liga/desliga – fusível de proteção 10A e led de
funcionamento – R$ 20,00 (vinte reais) Un – Prismatec, perfazendo o valor total da contratação
em R$ 4.000,00 (quatro mil 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 331/2021
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 de 01 (um) Veículo – Tipo
Motocicleta, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da
empresa By Moto Ltda.: Item – 1 (um) veículo tipo motocicleta – OHC – monocilíndrico 4 tempos
– arrefecido a ar – 162,7cc – 5 velocidades – sistema de partida elétrica – injeção eletrônica –
PGM FI – combustível: gasolina e/ou etanol - potência máxima: 14,5 CV a 8.500RPM(gasolina) e
14,7CV a 8.500RPM (etanol) – torque máx: 1,46 KGF. MA a 5.500RPM(gasolina) 1,60 KGF.M a
5.500RPM (etanol) – cores: azul e branco – R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) Un
– Honda NXR 160 Bros ESDD perfazendo o valor total da contratação em R$ 19.500,00 (dezenove
mil e quinhentos 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
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HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 333/2021

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 de serviços incluindo o
fornecimento de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos
necessários para instalação de uma parede de drywal, conforme estabelecido no Inciso
VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Wilian dos Santos Francisco Decorações – ME, cujo valor global da contratação foi de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 335/2021

1.725,65 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos); e Gabriela
Materiais para Construção Ltda.: Item 01 – Argamassa ACI, sc c/ 20 kg piso interno – R$ 8,30
(oito reais e trinta centavos) Sc – Plasmar, Item 02 – cabo de aço 6 X 19, galvanizado 3/8 – R$
19,00 (dezenove reais) Mt – Lobo, Item 03 – Cimento CPE 32 50kg. – R$ 30,00 (trinta reais) Sc –
Itau, Item 07 – Lona plástica na cor preta com 6 m largura – R$ 4,60 (quatro reais e sessenta
centavos) Mt – Maxilona, Item 08 – Mangueira PVC cristal flexível 1/2" X 1,5mm - rolo com 50
metros - diâmetro interno da mangueira: 1/2" – 12,7mm - cor : transparente – resistente espessura da parede da mangueira: 1,5mm – R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) Rol –
Arqua, Item 10 – Piso cerâmico tipo A PEI 5 med. 61 X 61cm - cor branco, liso, espessura de 9mm.
– R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos) M² – Luna, Item 12 – Porta de madeira
prancheta, embuia 0,70 X 2,10 encabeçada – R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) Un –
Portal Mad., Item 13 – Porta de madeira prancheta, embuia, 0,80 X 2,10 ENCABEÇADA. – R$
179,00 (cento e setenta e nove reais) Un – Portal Mad., Item 14 – Porta de metalon de abrir 0,80
X 2,10m com almofada e bascula, abertura direita – R$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três
reais) Un – Maxibell, Item 15 – Portal 0,80 X 2,10m – cambara – R$ 265,00 (duzentos e sessenta
e cinco reais) Jg – Portal Mad., Item 16 – Portal de madeira 0,70 X 2,10 – cambara – R$ 265,00
(duzentos e sessenta e cinco reais) Jg – Portal Mad., Item 18 – Rejunte na cor branco – R$ 3,80
(três reais e oitenta centavos) Kg – Plasmar, Item 20 – Tijolo furado 10 X 20 X 20 – R$ 29,90 (vinte
e nove reais e noventa centavos) M² – Rei Minas, Item 21 – Tinta esmalte preto 3,6 litros – R$ 1,19
(um real e dezenove centavos) Un – Eucalar, perfazendo o valor total da contratação em R$
7.455,80 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 01 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de Cestas Básicas,
destinadas as ações socioassistenciais para enfrentamento do COVID-19, conforme
estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Maria Teresa
Pereira Coelho & Cia Ltda.: Item 01 – Cesta básica embalada em saco plástico resistente e
incolor – Prazo de validade dos produtos: mínimo de 90 dias a contar da data da entrega,
composta pelos seguintes produtos: 02 pcte de arroz tipo 1, embalagem de 5 klg – 01 pcte de
feijão carioca, embalagem de 1 kg – 01 pcte de feijão preto, embalagem de 1 kg – 02 pcte de
macarrão espaguete com ovos, embalagem 500 kg – 01 pcte de farinha de trigo, embalagem de
1 kg – 01 pcte de açúcar cristal, embalagem de 5 kg – 02 molho de tomate, sache de 340 grs – 02
óleo de soja, embalagem 900 ml – 01 pcte de fubá, embalagem de 1 kg – 01 pcte de farofa pronta
– 250 gr – 02 lts de leite integral – 01 maionese, sache 200 gr – 01 sardinha em óleo, pequena –
01 bolacha água e sal, embalagem de 400 grs – 01 bolacha de maisena, embalagem de 400 grs
– 01 lata de milho verde, 250 gr. – R$ 109,00 (cento e nove reais) Un, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 51.230,00 (cinquenta e um mil, duzentos e trinta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 01 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 337/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de materiais para
manutenção em geral, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em
favor das empresas Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI: Item 04 – Dobradiça 3 1/2 c/
parafuso - cromada ctl. C/ 03 un – R$ 6,23 (seis reais e vinte e três centavos) Ctl – Silvana, Item
05 – Fechadura interna – R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) Pç – MGM, Item 06
– Fechadura p/ banheiro – R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) Pç – MGM, Item
09 – Pá de bico no 3 s/ cabo – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) Un – Metisa, Item 11 – Pneu novo med.
3,50 X 8 (carrinho de mão) – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) Un – Reifen, Item 17 – Rejunte cor
cinza ártico – R$ 6,41 (seis reais e quarenta e um centavos) Kg – Plasmar, Item 22 – União em t
de engate rápido p/ mangueira de 1/2 x 1,5mm de esp. - na cor branca - conexões: engate rápido
p/ mangueira 1/2"( x 3 ) - composicao basica: polipropileno - conexao e desconexao rapida – R$
75,00 (setenta e cinco reais) Lta – Hidracor, perfazendo o valor total da contratação em R$

HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 338/2021
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 de serviços incluindo o
fornecimento de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos
necessários para reforma do sistema telefônico da SEHAD – Secretaria Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Social , conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei
Licitatória, em favor da empresa José Alberto dos Santos Candido, cujo valor global da
contra-tação foi de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 02 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 340/2021
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 de 01 (um) veículo – tipo
SUV, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa
Nipônica Comércio de Veículos Ltda.: Item – Veículo tipo SUV 0 km, fabricação nacional,
primeiro emplacamento, ano/modelo 2021/2022, cor branco lunar, capacidade 05 passageiros,
04 portas, motor sistema híbrido flex mínimo 101 cv no motor a combustão e mínimo de 72 cv no
motor elétrico, transmissão automática tipo CVT, direção hidráulica ou elétrica, ar-condicionado
automático digital frio e quente com duto traseiro, air bags frontais e laterais (motorista e
passageiro), air bags de cortina, rodas de liga leve, alarme, vidros elétricos dianteiros e traseiros, volante com controle de áudio e controlador de bordo, sistema de destravamento das
portas por sensores nas chaves, câmara de ré, cintos de segurança dianteiro com freio
tensionador e traseiros de três pontos, inclusive central, desembaçador de vidro traseiro, faróis
de led, faróis de neblina dianteiros de led, freios ABS, coluna de direção com regulagem, banco
do motorista com regulagem de altura, distância e inclinação, banco do passageiro com regulagem de distância e inclinação, banco traseiro bipartido, com descanso de braços e porta-copos,
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chave presencial com comandos integrados (abertura, travamento das portas e alarme),
acabamento interno com partes revestidas em couro e material sintético preto. – R$ 189.000,00
(cento e oitenta e nove mil reais) Un – Toyota Modelo Corolla Cross XRV Hybrid 2021/2022,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 03 de dezembro de 2021.

ESCOLA/CEMEI
CEMEI Ângela Aparecida Moreira
CEMEI Reino dos Carvalhos

CHAPAS ELEITAS
Flaviane Aquilis Boa Morte (Diretor)

CEMEI Ieda Carvalho Silva
CEMEI Maria Amélia de Jesus

Cinira de Fátima Martins (Diretor)

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N° 017/2021

CEMEI Nave Mágica
CEMEI Hortência Corina Ferreira

Débora Araújo Bruziguessi (Diretor)

CEMEI Professora Ariadna B. Gambogi
CEMEI Professora Alice P. Silva Gomes

Cassia de Fátima Gabriel (Diretor)

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 Federal no 8666/93 e suas alterações, 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 ao
transcurso do prazo recursal “in albis”, tudo conforme documentos acostados aos autos;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência e oportunidade, que a proposta
formulada satisfaz os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, cujo objeto constitui-se da contratação de serviços na
área de engenharia incluindo mão de obra, materiais e disponibilização de
equipamentos necessários para a execução das obras de reforma da Escola Municipal José Camilo Tavares e ADJUDICO em favor da empresa W. S. Montagens e Pintura
Industrial e Predial Ltda., cujo valor global da contratação foi de R$ 1.888.169,92 (um milhão,
oitocentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 26 de novembro de 2021.

CEMEI Mundo Encantado
CEMEI Profª Santusa Mª R. de Rezende

Carla Patrícia Amorim Santos (Diretor)

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 329/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, consubstanciado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e, tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO,
integralmente, a Licitação – Pregão Presencial nº 329/2021, cujo objeto constitui-se da
aquisição de 2.000 m² de grama esmeralda.
Instaure-se novo procedimento licitatório.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal

CEMEI Célia Campos Tavares
Daniele de Sousa Moura Garcia (Diretor)
CEMEI Girassol
Varginha, 09 de dezembro de 2021.
Ana Lúcia Prado
Presidente - COAFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Edital 118/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Administração, no uso de
suas atribuições legais, divulga o resultado da convocação realizada através do Edital 118/2021,
para provimento através de contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo
de Oficial de Administração, nos termos do Processo nº 16.988/2021.
Fica imediatamente convocado para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos
até 13.12.2021 para início dos procedimentos de contratação o candidato relacionado no quadro abaixo.
Cargo: Oficial de Administração
Classif.
Inscr
E-mail enviado / horário
Candidato (a)
Situação
113º
2370
07/12/21 – 13:26
Adriano Furtado da Silva Convocado
Ficam considerados como excedentes os candidatos abaixo relacionados:
Cargo: Oficial de Administração
Classif.
Inscr
E-mail enviado / horário
Candidato (a)
Situação
262º
1319
07/12/21 – 07:45
Antonio Paione Leprotti
Excedente
440º
2446
07/12/21 – 07:47
Valéria Efigênia Ribeiro
Excedente
486º
10013 07/12/21 – 07:38
Renata Alves Silva
Excedente
Varginha,9 de dezembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Sérgio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria da Fazenda do Município de Varginha COMUNICA ao(s) contribuinte(s) abaixo
relacionado(s) que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a esta, Processo Tributário.
Contribuinte: CENTRAL DE CARGAS E ENCOMENDAS BARBOSA & VIEIRA LTDA
Processo: 16569/2021
Nos termos da Legislação vigente é de 20 (vinte) dias o prazo para contestação ou recolhimento
do tributo.
Varginha-MG 07/12/2021
WADSON SILVA CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO DE ELEIÇÃO 01/2021
RESULTADO FINAL - PROVISÓRIO
ESCOLA/CEMEI
E.M. Domingos Ribeiro de Rezende

CHAPAS ELEITAS
Juliana de Paula Mendonça (Diretor) Claudete
Aparecida Rezende (Vice-diretor) Marisa Helena
Carvalho Mesquita (Vice-diretor)

E.M. José Augusto de Paiva

Josiane Lopes (Diretor) Helaina de Fátima Vinhas
Pereira (Vice-diretor) Marialva dos Reis (Vice-diretor)

E.M. Paulo Cândido de Figueiredo
E.M. José Pinto de Oliveira

Regina Goulart da Rocha (Diretor)

CEMEI Clery Forjaz Loureiro
CEMEI Marília Valle e Costa

Maria Aparecida Vitório (Diretor)

CEMEI Fanny Nogueira
CEMEI Novo Tempo

Elisângela Aparecida Bernardo (Diretor)
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UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA
Processo Administrativo nº. 16.627 / 2021 – Edital nº. 117 / 2021
CLASSIFICADOS
TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais / Pediatra – E-24
Classif
1º
2º
3º
4º

Inscr
002/2021
004/2021
001/2021
003/2021

Pontuação Data Nascimento Candidato (a)
11
30/09/77
Alcione Barros Fontes Pinto
6
22/03/85
Luciana Procópio de Toledo Bueno
4
10/09/87
Karina Augusta Freitas
0
30/01/85
Mariana Diniz Duarte
DESCLASSIFICADOS
TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais / Pediatra – E-24
Candidato
Data de Nascimento
Motivo da Desclassificação
Túlio Venga Cardoso 20/08/89
Desclassificado (a) por não atender as
exigências do Edital 117/2021, especificamente em seu item 5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail, letra “c” – Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade
que comprove a habilitação para exercício do cargo (Certificado de Medicina e habilitação em
Pedia-tria, devendo ser apresentado cópia frente e verso dos documentos).
Varginha, 09 de dezembro de 2021

Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão de Seleção
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgências e Emergências
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Membro da Comissão
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 119/2021

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
Cargos
Técnico em Laboratório

Vagas
1

Requisitos Mínimos
Vencimento R$ (*)
a) Ensino Médio completo; e
b) Curso de Técnico em Patologia
Clínica; e c) Registro no Conselho
Regional de Química.
1.454,17
Cargos
Vagas Requisitos Mínimos
Vencimento R$ (*)
TNS/PS/Farmacêutico/ Bioquímico
1
a) Ensino Superior completo
em Farmácia;
e b) Registro no respectivo
Conselho Regional de Classe.
5.398,10
(¹) Jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, devendo ser cumprida em
regime 12 x 36, em turno e dias a serem determinados, conforme necessidade da Unidade de
Pronto Atendimento / UPA.
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 no máximo por 6 (seis) meses,
podendo ser encerrado antes caso ocorra retorno dos titulares.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 6.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público que visa atender substituição de servidores
afastados para gozo de férias programadas, com a devida autorização do senhor Prefeito, nos
termos do Processo Administrativo no 16.629/2021.
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: 15.12.2021 e 16.12.2021
Horário: das 7h30 do dia 15.12.2021 às 16h00 do dia 16.12.2021.
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 119/2021 – UPA – (indicar o cargo para o qual deseja se
inscrever)”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Certificado que comprove a habilitação para exercício do cargo (Diploma de conclusão do
curso - frente e verso)
d) Registro no Conselho Regional de Classe (Vigente com jurisdição na área onde ocorrerá o
exercício)
e) 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 16.12.2021.
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
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7.2 – O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
8 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício ) ;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos 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 – retorno do (a) titular
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. 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 20.12.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de Recurso – Processo Seletivo Edital 119/2021 – SEMUS – UPA – (indicar o cargo para o
qual se inscreveu)”
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
14.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
14.2 – O candidato convocado fica ciente que deverá estar disponível para exercer as atividades conforme escalas apresentada pela Unidade de Pronto Atendimento, haja vista tratar de
vaga para substituição de servidores em gozo de férias regulamentares.
14.3 - 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
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de convocação para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não
atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
14.4 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além de
estar sujeito às 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.
14.5 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 13,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. 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 à uma das formas estabelecidas de
convocação.
15 – CRONOGRAMA
Data: 15/12/2021 a 16/12/2021
Horário: 07h30 do dia 15/12/2021 até as 16h00 do dia 16/12/2021
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 17/12/2021
Horário: 18h00
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 20/12/2021
Horário: 08h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 21/12/2021
Horário: 18h00
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 9 de dezembro de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão
Pamela Pereira Candido
Membro da Comissão
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.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
• 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 e
eventos similares quando estes fizerem parte do currículo de cursos de graduação ou
especialização.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Serão atribuídos 4,0 (dois) pontos para cada 06 (seis) meses de experiência profissional em
laboratório de análises clínicas, comprovada através de declaração formal de hospitais/instituições públicas, contrato de trabalho em instituição pública ou privada, ou registro em carteira de
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trabalho. A pontuação será limitada a dezesseis 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.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 119/2021
Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 119/2021: Ana Maria Rosa, Pamela Pereira Candido e Viviane Muniz
Ongaro de Souza Vieira, para sob a presidência da primeira proceder a realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 9 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO 120/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados e que não estejam contratados, a se apresentarem para preenchimento da
vaga referente ao Processo Administrativo nº 17.270/2021 - Contrato por tempo determinado,
conforme discriminado abaixo:
1 - DA VAGA
Cargo: Técnico em Raio X
Vaga: 1 (um)
Vencimento base: R$ 2.081,10
(¹) Jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, devendo ser cumprida em turno
e dias determinados, conforme necessidade da Unidade de Pronto Atendimento / UPA.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será até o retorno da titular, afastada em
cumprimento ao Decreto nº 10.378/2021 em virtude de estar gestante.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 5.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público que visa atender substituição de servidora afastada em cumprimento ao Decreto Municipal nº 10.378/2021, com a devida autorização do Senhor
Prefeito, nos termos do Processo Administrativo no 17.270/2021.
4 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
4.1. 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 nos termos do Edital 002/2018;
• Apresentar registro no Conselho de Classe vigente e com jurisdição na área em que ocorrerá
o exercício;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para a
função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, de 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;
• 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.
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4.2. 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.
5 – DO DISTRATO
5.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
5.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - retorno do (a) titular
II - redução da demanda de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
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;
5.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso VI não poderá ser novamente contratado.
5.4. Sempre que houver dispensa o candidato será oficialmente comunicado pela Unidade de
Pronto Atendimento.
6 - CRONOGRAMA DE RESPOSTA
6.1. Os candidatos classificados no Edital 002/2018 para o cargo de Técnico em Raio X, ainda
não nomeados e que não estejam contratados, que estiverem interessados na vaga para
contratação por tempo determinado, deverão manifestar-se através do e-mail:
ana.rosa@varginha.mg.gov.br citando no campo “Assunto” : Convocação – Edital 120/2021 –
Cargo: “Técnico em Raio X”. 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 Saúde, 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 14.12.2021.
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
6.1. A convocação é para início imediato, a ser definido pela Secretaria Municipal de Saúde /
Unidade de Pronto Atendimento, após cumpridos os trâmites para o processo de admissão. O
candidato que não entrar em exercício na data determinada será automaticamente eliminado e
caso já tenha assinado contrato, terá seu contrato rescindido.
6.2. O candidato convocado fica ciente que deverá estar disponível para exercer as atividades
conforme escalas apresentada pela Unidade de Pronto Atendimento, haja vista tratar de vaga
para substituição de servidores em gozo de férias regulamentares.
8 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições dos cargo está fixado no Decreto nº 8.660/2018.
Varginha, 9 de dezembro de 2021
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde

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 AGOSTINHO DONATO, 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: (Avenida José Olavo de Paiva, à direita do n°
211- Bairro: Vargem).
Notificação 0897/2021.
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 ANTÔNIO ESTEVES PAULINO para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
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de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Joaquim Simões entre o nº 164 e 470 Bairro: Industrial Reinaldo Foresti – Qd – B – Lote 12 ).
Auto de infração nº 1230/2021.
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 ANTÔNIO LUIZ DA SILVA, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir
desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local
adequando a tampa da caixa d’água, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação:
(Rua José Beltrão, n° 134 - Bairro: Centenário II).
Notificação 830/2021.

=

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 CASSIO LUIZ ASSUNÇÃO, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Suzana Penha Tomaz nº 140 - Bairro:
Santa Luzia – Qd – I – Lote 13 ).
Auto de infração nº 1175/2021.

=

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 DIEGO FLÁVIO ROSA, 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 Ovídio Rossignoli nº 298 - Bairro: Alta Vila –
Qd – H – Lote 09 ).
Auto de infração nº 1192/2021.

=

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 GRAN VIVER URBANISMO S/A, 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 Cândido da Silva nº 107 - Bairro:
Alta Vila – Qd – L – Lote 13 ).
Auto de infração nº 1191/2021.
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 GUSTAVO NOGUEIRA TAVARES, 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 lixo e entulho da calçada, sob pena de multa, por descumprimento
desta notificação: (Avenida Rubens Vicente de Lucca, 330- Bairro: Alto dos Pinheiros).
Auto de Infração 313/2021
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 JORGE MANOEL ESTEVES CAMPOS 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, nº
190 - Bairro: Santa Luiza – Qd – 21 – Lote 21 ).
Auto de infração nº 1426/2021.
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 JOSÉ AURELIANO DE OLIVEIRA, 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 Estrela do Sul, n° 116 - Bairro:
Vila Murad).
Notificação 779/2021.

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 MARCELI VENÍCIA TRINDADE SILVA, para que no prazo de 7 (Sete) dias
contados a partir desta publicação, deverá providenciar a retirada de entulho de construção da
calçada, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Marcelo Paiva Foresti,
n° 40 - Bairro: Treviso).
Notificação 0799/2021.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a
esta Secretaria Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: J REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Processo : 12786/2021
Endereço do Lote: AV ANTÔNIO LIMA REIS À DIREITA DO Nº 300 – ALTO DA FIGUEIRA
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez)
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 03 de dezembro de 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 Preliminarmente MARIA IRENE SILVA NEVES, 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 de Souza Pinto, nº 195 - Bairro:
Jardim Ribeiro – Qd 0O – L – Lote 29 ).
Auto de infração nº 1178/2021.

José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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 Preliminarmente J REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para que no
prazo de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua
propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Avenida Antônio Lima
Reis nº 565 - Bairro: Alto da Figueira IIIi – Qd – 25– Lote 17 ).
Auto de infração nº 1098/2021.
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 MELODIVO DE OLIVEIRA PEREIRA, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do
local adequando a tampa da caixa d’água, sob pena de multa, por descumprimento desta
notificação: (Rua Professora Alcina de Carvalho, n° 488 - Bairro: Jardim Canaã).
Notificação 0792/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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 JÚLIO CÉSAR BUENO DE REZENDE , para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do
local adequando a tampa da caixa d’água, sob pena de multa, por descumprimento desta
notificação: (Avenida Francisco Gonçalves Vallim, n° 55 - Bairro: Rezende).
Notificação 929/2021.
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 PEDRO ALENCAR MOREIRA 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, à direita do nº 465
- Bairro: Santa Luiza – Qd – 18 – Lote 06 ).
Auto de infração nº 1423/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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 Preliminarmente LEONE ANDRADE 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 Joaquim Simões entre o nº 164 e 470 - Bairro:
Industrial Reinaldo Foresti– Qd – B1 – Lote 11 ).
Auto de infração nº 1231/2021.
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 PEMI CONSTRUTORA S/A, 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 Manoel Marcolino Batista em frente ao nº
125 - Bairro: Residencial Rio Verde – Qd – H – Lote 09 ).
Auto de infração nº 1216/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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 LOURENÇA APARECIDA SILVA DE MENDONÇA, 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 Moura Leite,
256 - Bairro: Centenário II).
Notificação 831/2021.
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 J REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para que no
prazo de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua
propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (AVENIDA ANTÔNIO
LIMA REIS, nº 705 - Bairro: Alto da Figueira III – Qd 25 – Lote 03 ).
Auto de infração nº 1102/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente CASA DA MADEIRA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, para
que no prazo de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes
de sua propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Domingos
Navarra Sobrinho, à direita do nº 65 - Bairro: Jardim Mont Serrat Qd – C – Lote 13 ).
Auto de infração nº 1450/2021.
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 VALENTIM ROGÉRIO AYRES, 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 Acácio Custódio de Lima nº 148 - Bairro:
Alta Villa – Qd – N – Lote 12 ).
Auto de infração nº 1171/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 45/2021 – CMAS /VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, Lei Municipal Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010, Decreto Municipal nº 6.236
de 27 de novembro de 2012, e,
Considerando a deliberação da Plenária Ordinária nº. 357 realizada em 07 de dezembro de
2021;
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano de Serviços da Rede Cuidar 2021 N° 4251000968/2021 no valor de R$
115.000,00 (cento e quinze mil reais) a ser utilizado no Serviço de Proteção Social Especial de
Média Complexidade, especificamente o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de
Rua (Centro Pop).
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 07 de dezembro de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO COMDEDICA Nº 02/2021
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, INSCRITAS NO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
VARGINHA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ANO 2021/2022
O Município de Varginha, por meio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDEDICA/Varginha, informa a todos os interessados que, mediante o presente
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO selecionará propostas de Organizações da Sociedade Civil,
regularmente constituídas, com sede e/ou instalações no Município de Varginha e inscrição
vigente perante o COMDEDICA/Varginha, para concessão de Certificado de Autorização para
Captação de Recursos Financeiros, doravante denominado CACREFI, para o Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA/Varginha, objetivando a celebração de Termo de Fomento com a Administração Pública Municipal, para fins de execução de projetos que
tenham como destinatárias crianças e adolescentes, com fulcro no artigo 2º caput, da Lei
Federal nº 8.069/1990 que reza “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de
idade” e que estejam em conformidade com os eixos e diretrizes deste edital.
O presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO selecionará propostas apresentadas no ano de
2021 e 2022, cujos Certificados de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para o
Fundo terão validade de 18 (dezoito meses), contados da data de sua emissão.
A formalização das parcerias para a execução das propostas que vierem a ser selecionadas
fica condicionada à captação dos recursos necessários, pelas Organizações da Sociedade
Civil, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA/Varginha,
bem como ao cumprimento das demais exigências elencadas neste edital e aprovação dos
planos de trabalho pela Comissão de Seleção, constituída por Conselheiros do COMDEDICA
através da 413ª Plenária Extraodinária e Resolução COMDEDICA nº 43/2021.
O presente edital, bem como seus anexos, encontram-se disponíveis para consulta no site oficial da Prefeitura Municipal de Varginha – www.varginha.mg.gov.br
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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A presente seleção rege-se pelos princípios e normas emanados pela:
Constituição da República Federativa do Brasil;
Constituição do Estado de Minas Gerais;
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990
Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012: Institui o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a
adolescente que pratique ato infracional;
Decreto Federal nº 6.481, de 12 de junho de 2008: Regulamenta os artigos 3o, alínea “d”, e 4o da
Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das
piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação, aprovada pelo Decreto
Legislativo no 178, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 3.597, de 12 de
setembro de 2000, e dá outras providências.
Lei Federal nº. 8.134 de 27 de dezembro de 1990: Altera a legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências.
Lei Federal nº. 3.830 de 25 de novembro de 1960: Dispõe sôbre deduções da renda bruta das
pessoas naturais ou jurídicas para o efeito da cobrança do impôsto de renda.
Lei Federal nº. 8.242 de 12 de outubro de 1991: Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e dá outras providências.
Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014: Lei do Regime Jurídico das parcerias voluntárias.
Alterações dadas pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015.
Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016: Regulamenta a Lei 13.019, de 31 de julho de
2014, para dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas
entre administração pública federal e as organizações da sociedade civil;
Lei Orgânica do Município de Varginha;
Decreto Municipal 9.105/2018, que 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;
Resolução CONANDA nº 137 de 21 janeiro de 2010; Dispõe sobre os parâmetros para a criação
e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
Resolução Conjunta CNAS e CONANDA nº. 1 de 13 de dezembro de 2006; Aprova o Plano
Nacional de Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária.
Lei Municipal nº. 5.126 de 16 de dezembro de 2009: Dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e os parâmetros para o funcionamento dos
Conselhos Tutelares e dá outras providências.
Manual de Prestação de Contas dos Repasses Públicos do Controle Interno do Município de
Varginha
Resolução Comdedica nº. 43/2020 “Institui a previsão de pagamento de despesas de
comissionamento por captação de recursos para financiamento de projetos”,
Resolução Comdedica nº. 44/2020 “Estabelece critérios para utilização de recursos conforme a
Resolução Conanda nº. 194/2017”.
2. OBJETO
Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público a seleção de propostas de Projetos das
Organizações da Sociedade Civil, nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei Federal nº. 13.019/
2014, regularmente constituídas, com sede e/ou instalações no Município de Varginha/MG, com
registro e inscrição de programa vigentes perante o COMDEDICA, para concessão de Certificado
de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal do Direitos da
Criança e do Adolescente de Varginha – FMDCA/Varginha, na modalidade de Chancela, objetivando a celebração de Termo de Fomento entre as Organizações da Sociedade Civil com a
Administração Pública Municipal, para fins de execução de propostas que tenham como
destinatárias crianças e adolescentes, com fulcro no artigo 2º caput, da Lei Federal nº 8.069/
1990 que reza “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos
de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”, e que estejam
em conformidade com as ações prioritárias previstas nas cláusula 5 deste edital.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo geral:
Fomentar iniciativas que tenham como foco a promoção, proteção e defesa dos direitos das
crianças e dos adolescentes do município de Varginha, dentro da faixa etária de 0 (zero) a 18
(dezoito) anos de idade incompletos, através de políticas públicas de assistência social, educação, saúde, esporte, cultura, lazer, profissionalização e outras que assegurem o
desenvolvimento físico, mental, moral e social, em condições de liberdade e dignidade, em
conformidade com, pelo menos, com uma das diretrizes e ações prioritárias constantes na
cláusula 5 deste edital.
3.2. Objetivos específicos:
Ênfase na promoção de direitos humanos e na proteção integral e prioritária do segmento de
crianças e adolescentes, particularmente das seguintes ações:
I. Realizar atividades/ações que busquem fortalecer a prevenção e/ou proteção de crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e/ou social;
II. Realizar atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e
adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer e ao brincar, à ciência
e à tecnologia (recursos tecnológicos e acesso à internet), criando oportunidades de
desenvolvimento integral;
III. Realizar atividades/ações intersetoriais, articulando e integrando os serviços da assistência
social, da saúde, da educação, da cultura, da segurança e de outras políticas setoriais, com o
objetivo de criar condições que favoreçam a ocupação e o senso de pertencimento do local onde
vivem, de crianças e adolescentes, assim como seu desenvolvimento integral;
IV. Realizar atividades/ações de mobilização e apoio à rede de proteção visando a valorização,
acompanhamento, inclusão e a permanência de crianças e adolescentes nos serviços e programas
voltados à sua proteção social;
V. Realizar atividades/ações de mobilização e apoio que visem o envolvimento e o protagonismo
das crianças e adolescentes em atividades voltadas à prevenção de violências, participação
democrática, conhecimento da realidade local e à promoção da convivência familiar e comunitária;
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VI. Realizar atividades/ações que visem à transformação social, redução de ameaças ou violações de direitos educacionais, contribuindo com o acesso e permanência das crianças e
adolescentes nas escolas e nos espaços educacionais;
VII. Realizar atividades/ações que visem à prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas,
bem como a promoção da saúde mental de crianças, adolescentes e suas famílias;
VIII. Fomentar o monitoramento da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente;
IX. Incentivar e promover ações de qualificação dos serviços e espaços destinados ao atendimento de crianças e adolescentes.
4. JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de fortalecer a rede de atendimento à Criança e ao Adolescente e
buscando fomentar iniciativas que tenham como foco a promoção, proteção e defesa dos
direitos das crianças e dos adolescentes do município de Varginha, o COMDEDICA, através
deste Edital de Chamamento Público, selecionará propostas de Projetos das Organizações da
Sociedade Civil para concessão de Certificado de Autorização para Captação de Recursos
Financeiros para o Fundo Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente de Varginha –
FMDCA/Varginha e posterior celebração de parceria com o município.
5. EIXOS/DIRETRIZES
5.1 As propostas das Organizações da Sociedade Civil deverão, necessariamente, observar as
normativas contidas nas legislações supracitadas, dentre outras, bem como deverão privilegiar
e prever metodologias inovadoras e que atendam às condições elementares do público alvo
descrito neste edital. Os projetos apresentados para captação através de chancelamento deverão contemplar, cumulativamente ou não as seguintes diretrizes e ações:
Diretriz 1: Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças e
adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado.
a) Promover atividades públicas que tenham como objetivo a garantia dos direitos humanos e o
acesso à cultura, ao lazer e ao esporte como práticas para o desenvolvimento de crianças e
adolescentes.
b) Incentivar ações de cultura que privilegiem o protagonismo juvenil;
Diretriz 2: Facilitar o acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos humanos
de crianças, adolescentes e suas famílias e que contemplem a superação das desigualdades,
afirmação da diversidade com promoção da equidade e inclusão social.
a) Priorizar ações voltadas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social
e/ou riscos articulando com as diversas políticas públicas municipais.
b) Incentivar ações que contemplem as temáticas de gênero, raça/cor e orientação sexual.
c) Desenvolver ações para abranger e alcançar a promoção dos direitos à saúde, educação,
assistência social, cultura, esporte e lazer da população de crianças e adolescentes.
d) Priorizar ações voltadas a atenção à saúde de crianças e adolescentes com deficiência ou em
situações específicas e de vulnerabilidade:
e) Incentivar ações voltadas para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas
Famílias em Situação de Violação de direitos.
f) Potencializar ações de prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas, bem como,
estimular a promoção da saúde mental de crianças, adolescentes e suas famílias.
g) Implementar e desenvolver atividades de atendimento aos adolescentes com sanção de
Medidas Socioeducativas de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida
(LA).
h) Desenvolver ações contempladas no Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo.
Diretriz 3: Proteção Social Especial às crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou
violados.
a) Apoiar iniciativas que visem qualificar o cumprimento das Medidas Protetivas para crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social.
b) Implementar ações direcionadas à garantia do direito à Convivência familiar e Comunitária.
c) Fortalecer ações de enfrentamento das violações de direitos de crianças e adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas com ênfase nos eixos preconizados pela Lei 12.594/
12 (Lei do SINASE), sendo eles: saúde, esporte, lazer, cultura, educação, profissionalização e
convivência familiar e comunitária.
d) Apoiar ações para o enfrentamento da violência e dos homicídios de adolescentes.
e) Promover ações de enfrentamento às violações de direitos, com destaque para violência
doméstica, violência sexual e trabalho Infantil nas suas piores formas.
f) Realizar ações direcionadas à proteção do adolescente trabalhador.
g) Absorção de adolescentes para o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto,
além da oferta de palestras, atividades culturais, esportivas, de lazer, capacitação e
profissionalização.
h) Implementar e desenvolver atividades de atendimento as crianças e adolescentes com medida
de afastamento familiar que estejam em regime de acolhimento institucional;
Diretriz 4: Fomento de estratégias e mecanismos que propiciem a participação organizada e a
expressão livre de crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados.
a) Fomentar o protagonismo juvenil, ações de empoderamento e a participação de crianças e
adolescentes.
b) Realizar campanhas educativas, com linguagem adequada às crianças e adolescentes, para
sensibilização quanto aos valores, conhecimentos e direitos garantidos pelo Estatuto da Criança
e Adolescente – ECA.
c) Elaborar estratégias para garantir a participação de crianças e adolescentes na formulação e
controle social das políticas públicas.
Diretriz 5: Qualificação permanente de profissionais que atuam no Sistema de Garantia de
Direitos de Crianças e Adolescentes – SGD.
a) Promover e Incentivar capacitações para os operadores do Sistema de Garantia de Direitos;
b) Realizar ações de formação e mobilização de redes para a promoção, proteção e garantia de
direitos de crianças e adolescentes.
Diretriz 6: Desenvolvimento de mecanismos e instrumentos de monitoramento e avaliação da
Política Municipal para Crianças e Adolescentes.
a) Realizar atividades de georreferenciamento e processamento de dados sobre as violações
de direitos de crianças e adolescentes no âmbito municipal.
Diretriz 7: Promoção de Campanhas e eventos, bem como, fomento à produção de conhecimentos
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sobre a infância e adolescência, aplicada ao processo de formulação de políticas públicas.
a) Promover eventos e/ou campanhas alusivas às datas e temáticas voltadas para a infância e
adolescência.
b) Realizar campanhas educativas de prevenção do uso de álcool e outras drogas, de violências
e acidentes.
c) Fomentar a cultura da sustentabilidade socioambiental no processo de educação em direitos
humanos com crianças e adolescentes.
Diretriz 8: Cooperação e articulação interinstitucional para implementação das normativas e
acordos municipais de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente,
relativa ao mundo do trabalho.
a) Realizar ações de inserção do adolescente no mercado de trabalho priorizando o atendimento
daqueles em situação de vulnerabilidade social e/ou afastados do trabalho irregular.
b) Promover ações que fortaleçam o acesso de adolescentes e jovens ao Programa de
Aprendizagem conforme lei vigente.
Diretriz 9: Fortalecimento dos conselhos tutelares, objetivando a sua atuação qualificada.
a) Promover ações formativas e/ou informativas para os atores do Sistema de Garantia de
Direitos – SGD de crianças e adolescentes sobre as atribuições do Conselho Tutelar.
b) Incentivar a produção de informações sobre os atendimentos prestados pelo Conselho Tutelar.
Diretriz 10: Universalização do acesso de crianças e adolescentes aos sistemas de justiça e
segurança pública para a efetivação dos seus direitos.
a) Estimular ações que visem o aprimoramento dos mecanismos de denúncia, notificação e
investigação de violações dos direitos de crianças e adolescentes.
b) Incentivar a ampla divulgação dos dados de violação de direitos de crianças e adolescentes
em parceria com o SGD.
Diretriz 11: Viabilização de acesso à Educação de qualidade, por meio da garantia dos recursos
necessários para efetivação do direito à Educação.
a) Projetos no âmbito da Educação, que assegurem o direito à aprendizagem a crianças e
adolescentes, com foco em ações que potencialiezem a retomada gradativa das atividades
presenciais, o ensino híbrido, o acesso à recursos tecnológicos e à internet como meio de
acesso à Educação.
5.2 As propostas deverão ser executadas obrigatoriamente no âmbito do Município de Varginha,
sob pena de rescisão da parceria.
6. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, REQUISITOS E IMPEDIMENTOS
6.1. Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), assim
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019/14
(com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015) e que estejam com registro
vigente, regular e atualizado perante o COMDEDICA/Varginha:
a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os
seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício
de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social,
de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas
por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas
para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de
assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de
projetos de interesse público e de cunho social; ou
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e
de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
6.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:
a) declarar, conforme modelo constante no Anexo X – Declaração de Aceitação dos Termos do
Edital 02/2021 COMDEDICA, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital
e seus anexos, bem como que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações
e documentos apresentados durante o processo de seleção.
6.3. Estar em conformidade com as exigências da Lei 13.019/2014, apresentando a documentação exigida nos artigos 33 e 34.
6.4. Nos termos do artigo 35-A da Lei 13.019/2014 e do Decreto 8.726/2016, é permitida a
atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral
responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento, desde que a organização da
sociedade civil signatária do termo de fomento possua mais de cinco anos de inscrição no CNPJ
e capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da
organização que com ela estiver atuando em rede.
6.4.1. A organização da sociedade civil que assinar o termo de fomento deverá celebrar termo de
atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a no ato da
respectiva formalização: verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da
organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento,
devendo comprovar tal verificação na prestação de contas e comunicar à administração pública
em até sessenta dias a assinatura do termo de atuação em rede.
6.5. Estarão impedidas de participar deste chamamento público as organizações da sociedade
civil que se enquadrarem no art. 39 da Lei Federal nº. 13.019/2014 e/ou que tenham qualquer
outro impedimento legal para contratar com a Administração Pública Municipal.
7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
7.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
chamamento público, tendo sido constituída pelo COMDEDICA na forma da Resolução COMDEDICA
nº 43/2021.
7.2 Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos
últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, cooperado,
dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou
cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº
12.813, de 16 de maio de 2013, aplicado subsidiariamente no âmbito do Município de Varginha
(art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019/14, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/16).
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7.3 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade
do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem
necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019/14, e art. 14, §§
1º e 2º, do Decreto nº 8.726/16).
7.4 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
7.5 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou
para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios
da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
8. DOS RECURSOS FINANCEIROS
8.1 Os recursos financeiros a serem destinados para a execução dos projetos que vierem a ser
selecionados ficam exclusivamente condicionados aos recursos captados pelas Organizações
da Sociedade Civil para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA/
Varginha.
8.2 A execução do projeto aprovado pelo chamamento público, por meio da celebração do Termo
de Fomento com o Município de Varginha, fica condicionada à captação dos recursos feitos pela
Organização da Sociedade Civil, que deverá comprovar através de documento especifico o
respectivo recurso captado.
8.3 Do montante bruto do valor captado, fica condicionado 20% (vinte por cento) com fundamento na Resolução 137 §3º do Conanda, a retenção do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do adolescente) Varginha/MG.
8.4 Observado o disposto no item anterior, 80% (oitenta por cento) do
total do recurso captado pela Organização da Sociedade Civil será repassado à OSC
respeitados os pressupostos legais, além de estar condicionado à avaliação positiva pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA quanto à execução
do plano de trabalho, e pela Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social SEHAD, quanto à manutenção da habilitação jurídica e à regular prestação de contas.
8.5 O recurso financeiro captado pela OSC fica condicionado a Lei 13.019/2014, Lei 9.105/2018
e manual de prestação de contas elaborado pela Secretara Municipal de Controle Interno da
Administração Pública de Varginha/MG, que deverão seguir todas as normativas vigentes no
País ao que tange o assunto.
8.6 Os recursos estarão disponibilizados em programação orçamentária que autorizará e
fundamentará a celebração do Termo de Fomento.
8.7 Recursos captados em valor superior ao previsto no projeto serão executados desde que
fique comprovada a possibilidade de adequação das metas do projeto sem prejuízo do objeto
aprovado no chamamento público.
8.8 Recursos captados em valor inferior ao previsto no projeto serão executados desde que
fique comprovada a possibilidade de adequação das metas do projeto sem prejuízo do objeto
aprovado no chamamento público.
8.9 Os valores pertencentes às OSC’s serão repassados de forma única e em conta especifica
para tal recebimento, sendo que deverá ser em conta de Banco Público, dentro do Município de
Varginha/MG, sendo eles Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.
8.10 De acordo com Artigo 51 da Lei Federal 13.019/2014, reza que: “Os recursos recebidos em
decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na Instituição financeira pública determinada pela Administração Pública”.
8.11 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital são provenientes da funcional programática descrita no quadro abaixo:
Órgão
Econômica
Funcional
Pr/At
Fonte
08.05.00
3.3.50.41.00
14 243 4800
2553
200
08.05.00
3.3.50.41.00
14 243 4800
2553
100
9. DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA
9.1.Não será exigida qualquer contrapartida financeira da OSC selecionada, sendo facultado à
OSC a contrapartida financeira.
10. DA FASE DE SELEÇÃO
10.1.A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1 – Ano 2021
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
DATAS
1
Publicação do Edital de Chamamento Público.
15/10/21
2
Entrega dos envelopes lacrados contendo as propostas e documentos
de habilitação pelas OSCs.
15/10/2
021 a 16/
11/2021
3
Etapa de avaliação e julgamento das Propostas pela Comissão de
Seleção.
17/11/2021
a 23/11/
2021
4
Divulgação do resultado preliminar da seleção e habilitação
24/11/2021
a 25/11/
2021
5
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da seleção
e habilitação
26/11/2021
a 30/11/
2021
6
Ciência aos interessados para ofertar, querendo, contrarrazões
ao recurso administrativo.
01/12/
2021 a 03/
12/2021
7
Análise e julgamento dos recursos.
06/12/
2021 a 08/
12/2021
8
Homologação e Publicação do Resultado Final
09/12/
2021 a 10/
12/2021

ETAPA
9

DESCRIÇÃO DA ETAPA
Entrega dos Certificados de Autorização para Captação de Recursos
Financeiros para o FMDCA/Varginha – MG – Ano 2021

DATAS
13/12/
2021 a 15/
12/2021

Tabela 2 – Ano 2022
ETAPA
1
2

DESCRIÇÃO DA ETAPA
DATAS
Publicação do Edital de Chamamento Público.
15/10/21
Entrega dos envelopes lacrados contendo as propostas e documentos
de habilitação pelas OSCs.
1ª apresentação: 01/03/2022 a 31/03/2022 2ª apresentação: 01/09/2022 a 30/09/2022
3
Etapa de avaliação e julgamento das Propostas pela Comissão de Seleção.
1ª apresentação: 01/04/2022 a 11/04/2022 2ª apresentação:
03/10/2022 a 12/10/2022
4
Divulgação do resultado preliminar da seleção e habilitação
1ª apresentação: 12/04/2022 a 14/04/2022 2ª apresentação: 13/10/2022 a 17/10/2022
5
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da seleção e habilitação
1ª apresentação: 15/04/2022 a 19/04/2022 2ª apresentação: 18/10/2022 a 20/10/2022
6
Ciência aos interessados para ofertar, querendo, contrarrazões ao recurso
administrativo.
1ª apresentação: 20/04/2022 a 22/04/2022 2ª apresentação: 21/10/2022 a 25/10/2022
7
Análise e julgamento dos recursos.
1ª apresentação: 25/04/2022 a 02/05/2022 2ª apresentação: 26/10/2022 a 03/11/2022
8
Homologação e Publicação do Resultado Final
1ª apresentação: 03/05/2022 a 04/05/2022 2ª apresentação: 04/11/2022 a 07/11/2022
9
Entrega dos Certificados de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para
o FMDCA/Varginha – MG – Ano 2022
1ª apresentação: 05/05/2022 a 09/05/2022 2ª apresentação: 08/11/2022 a 10/11/2022
10.2 Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de Varginha e
em Diário Oficial do Município com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das
propostas, contado da data de publicação do Edital.
10.3 Etapa 2: – Apresentação das propostas / Planos de Trabalho e documentos para habilitação
10.3.1 O COMDEDICA, por meio do presente edital de chamamento público, realizará a seleção
de propostas (pode ser apresentada mais de uma proposta) e habilitação técnica, jurídica,
trabalhista e fiscal de organizações da sociedade civil para fins de concessão do Certificado de
Autorização para a Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente – FMDCA/Varginha.
10.3.2 Cada organização da sociedade civil poderá apresentar proposta(s), desde que esteja
em consonância com pelo menos uma das diretrizes constantes na cláusula 5 deste edital e com
previsão de execução entre 02 (dois) a 24 (vinte e quatro) meses.
10.3.3 Nos termos do Decreto Municipal 9.105/2018 e legislação vigente, o Plano de Trabalho
deve conter:
a) Os objetivos gerais e específico da parceria;
b) As metas que deverão ser atingidas e como serão medidas;
c) Os resultados esperados, bem como a forma de verificação do alcance dos objetivos e dos
resultados esperados;
d) A forma e a frequência de acompanhamento, bem como o(s) responsável (s);
e) Os valores e as despesas necessárias à consecução do objeto, assim como os resultados
previstos com a execução do plano de trabalho.
10.3.4 O Plano de Trabalho deve ser apresentado contendo os requisitos mínimos definidos na
cláusula 10.3.3. Modelo sugerido no Anexo II.
10.3.5 Para cada proposta que vier a ser selecionada, será concedido um Certificado de
Autorização para Captação de Recursos Financeiros ao Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FMDCA/Varginha, nominal à Organização da Sociedade Civil e a respectiva proposta selecionada, sendo vedada, em qualquer hipótese, a transferência de recursos entre as
autorizações.
10.3.6 A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, devendo as páginas ser
numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo (a) representante legal da Organização
da Sociedade Civil, ou, por procurador (a) regular e legalmente habilitado (a).
10.3.7 Em se tratando de representação por procurador (a), deverá ser apresentada a procuração original, acompanhada de cópias simples do documento de identificação oficial com fotografia e CPF – Cadastro de Pessoas Físicas do(s) outorgante(s) e do (a) procurador (a).
10.3.8 Serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos oficiais de identidade
com fotografia: carteira de identidade, carteira de identificação profissional, carteira de motorista (CNH), carteira de trabalho (CTPS) e passaporte.
10.3.9 Verificada a existência de irregularidades formais relacionadas aos requisitos para
apresentação da proposta, conforme mencionados na cláusula 10.3.6 (páginas numeradas
sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante legal ou por procurador regular e
legalmente habilitado), a Comissão de Seleção poderá convocar a Organização da Sociedade
Civil, mediante notificação por meio eletrônico (e-mail), para saná-las no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a data de envio da notificação.
A notificação prevista deverá ser efetuada pela Comissão de Seleção dentro do prazo previsto
para análise das propostas.
10.3.10 As irregularidades formais que não forem sanadas dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis
previsto na cláusula 10.3.9 deste edital, ensejará na eliminação da proposta apresentada.
10.3.11 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA não se
responsabiliza por quaisquer incorreções e/ou problemas de funcionamento dos endereços
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eletrônicos (email) fornecidos pelas organizações da sociedade civil proponentes.
10.3.12 O envelope contendo a proposta e os documentos para habilitação deverá ser protocolado exclusivamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
COMDEDICA, situada à Avenida Benjamim Constant, nº. 1000 – Bloco I, Bairro: Nossa - Senhora
de Fátima - Varginha/MG, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08:horas às 11:00 horas
e das 13:30 horas às 16:00 horas, exceto em feriados e pontos facultativos, conforme cronograma constante na cláusula 10.1 deste edital, em envelope lacrado contendo em sua parte
externa e frontal os seguintes dizeres:
Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente de Varginha MG – COMDEDICA
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 FMDCA
INSTITUIÇÃO: __________________________________________________________
CNPJ: ________________________________________________________________
ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: ______________________________________________
10.3.13 O envelope que for entregue fora do prazo, local e/ou horários diferentes daqueles
estabelecidos neste edital, não serão objeto de análise pela Comissão de Seleção, não sendo
permitida a participação de interessados retardatários e/ou em desacordo com quaisquer
condições estabelecidas no presente edital.
10.3.14 Nenhuma proposta será recebida fora dos prazos estabelecidos neste Edital, conforme
cláusula 10.1.
10.3.15 Em nenhuma hipótese será permitida a emenda, retificação, alteração e/ou complementação
da proposta ou dos documentos para habilitação após sua apresentação, inclusive por via
recursal.
10.3.16 A apresentação da proposta e dos documentos para habilitação por quaisquer
Organizações da Sociedade Civil, pressupõe a aceitação dos termos deste edital.
10.4 Documentos para habilitação
No mesmo envelope lacrado, entregue nos termos da cláusula 10.3.12 deste edital, também
deverá constar toda a documentação capaz de habilitar a organização da sociedade civil no
presente chamamento público, a saber:
I – Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista;
II – Habilitação Técnica;
III – Declarações e Termo de Compromisso, conforme anexos deste edital.
10.5 Para a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, a organização da sociedade civil deverá
apresentar os seguintes documentos:
I- cópia simples e legível do estatuto social registrado na forma lei e de eventuais alterações, em
conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei Federal nº. 13.019/2014;
II- cópia simples e legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei;
III- comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido através do
sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para comprovar que a organização da sociedade civil existe, no mínimo, há 01(um) ano com cadastro ativo;
IV- cópia legível de documento oficial de identidade com fotografia e do Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF do (a) representante legal da organização da sociedade civil e Tesoureiro, bem
como do (a) procurador (a), se for o caso;
V- relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o
estatuto social, bem como do (a) procurador (a), se for o caso, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor do documento oficial de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, de cada um deles;
VI- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
VII - Certidão Negativa de Débitos Estadual;
VIII - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
IX- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
X- Certidão Negativa da Fazenda Municipal ;
XI- Cópia do Alvará de localização e funcionamento;
XII- Declarações, conforme Anexos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, deste edital;
10.5.1 A organização da sociedade civil que não possuir parceria vigente junto ao Município de
Varginha deverá apresentar a declaração constante no Anexo V deste edital.
10.5.2 A organização da sociedade civil que possuir parceria vigente junto ao Município Varginha,
deverá apresentar a declaração constante no Anexo VI deste edital.
10.5.3 Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos VI a X
da cláusula 10.5 deste edital, as certidões positivas com efeito de negativas.
10.5.4 As organizações da sociedade civil deverão comunicar ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA e a Secretaria Municipal de Habitação e
desenvolvimento Social - SEHAD, alterações em seus atos societários e/ou em seu quadro de
dirigentes, quando houver, no máximo em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do
registro no órgão cartorial competente.
10.5.5 O estatuto social da organização da sociedade civil proponente deverá prever
expressamente em suas disposições os requisitos estabelecidos no artigo 33, incisos I, III e IV,
da Lei Federal nº 13.019/2014, a saber:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
II - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido à
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
III - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas
Brasileiras de Contabilidade.
10.5.6 A ata de eleição e/ou posse deverá estar redigida em estrita consonância com as
disposições do estatuto social, mencionando expressamente em seu teor sobre a eleição e/ou
sobre a posse de seu atual quadro dirigente.
10.5.7 No caso do estatuto social estabelecer expressamente que os dirigentes da organização
da sociedade civil deverão ser eleitos e empossados para cumprimento do mandato, a respectiva
ata deverá mencionar expressamente a eleição e a posse, sob pena de não ser aceita para fins
de habilitação jurídica da organização da sociedade civil.
10.5.8 Para fins de comprovação do cumprimento do previsto no inciso IV do art. 33 da Lei
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Federal nº 13.019, de 2014, será considerada declaração de contador habilitado.
10.5.9 A declaração de contador habilitado deverá ser original ou cópia simples, mencionando
expressamente que a organização da sociedade civil possui escrituração de acordo com os
princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, com
carimbo, assinatura e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do
contador declarante.
10.5.10 As certidões exigidas nos incisos VI a X da cláusula 10.5 deste edital, deverão estar
vigentes na data de sua apresentação pela organização da sociedade civil.
10.5.11 Serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos oficiais de identidade
com fotografia: carteira de identidade, carteira de identificação profissional, carteira de motorista
(CNH), carteira de trabalho (CTPS) e passaporte.
10.6 Para a habilitação técnica, a organização da sociedade civil deverá apresentar os seguintes
documentos:
I - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de
natureza semelhante podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas
b) currículos sucinto de profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
II - Declaração do (a) representante legal da organização da sociedade civil ou de seu (sua)
procurador (a) regular e legalmente habilitado (a), sobre a existência de instalações e outras
condições materiais da proponente, e sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da
parceria.
III – Declaração de Capacidade Técnica e Operacional.
10.7 A vigência, regularidade e atualização da inscrição da OSC perante o COMDEDICA serão
verificadas pela própria Comissão de Seleção.
10.8 A Comissão de Seleção avaliará a regularidade da organização da sociedade civil,
considerando-a habilitada ou não habilitada para fins de concessão do Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros e formalização de parceria com a municipalidade.
10.9 Etapa 3: Avaliação e julgamento das propostas
As propostas protocoladas no prazo e forma conforme estabelecido neste edital, serão analisadas e julgadas pela Comissão de Seleção, que utilizará os seguintes critérios de julgamento,
nos termos do Decreto Municipal n° 9.105/2018:
Tabela 3 – Para Termo de Fomento

Pontuação Máxima Global

10,0

10.9.1 A pontuação total será de 0 a 10 (zero a dez) e serão eliminados os projetos com nota
inferior a 6 (seis) pontos.
10.9.2 A avaliação das propostas terá caráter exclusivamente eliminatório.
10.9.3 Cada um dos 04 (quatro) critérios de avaliação constantes da tabela da cláusula 10.9
deste edital serão avaliados e pontuados pela Comissão de Seleção.
10.9.4 Serão selecionadas apenas as propostas que obtiveram pontuação igual ou superior a 6
(seis) pontos e/ou que não obtiverem nota “zero” em quaisquer dos itens dos critérios de
julgamento a, b, c, d, constantes na tabela da cláusula 10.9 deste edital.
10.9.5
Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C ) ou (D) ou ainda que não
contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da parceria e
o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem
atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a execução
das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto, nos termos do art. 22 do
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Decreto Municipal nº. 9.105/18;
c) que estejam em desacordo com o Edital.
10.9.10 A Comissão de Seleção poderá promover ou solicitar visita técnica à organização da
sociedade civil ou em locais indicados na proposta, com vistas à emissão do parecer técnico que
definirá a seleção ou eliminação da proposta.
10.10 Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar da etapa de seleção e habilitação
O resultado preliminar das Etapas de Seleção e Habilitação será divulgado no Órgão Oficial do
Município, e no site oficial da Prefeitura Municipal de Varginha, no prazo estabelecido na cláusula
10.10.1 deste edital, nos termos do Decreto Municipal nº. 9.105/18, iniciando-se o prazo para
recurso.
10.11 Etapas 5 e 6: Dos Recursos e das Contrarrazões
As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar recurso à Comissão de Seleção contra
o resultado preliminar do processo de seleção e habilitação, no prazo de 3 (três) dias úteis,
contados da data de publicação da respectiva decisão no Órgão Oficial do Município, e no sítio
da Prefeitura Municipal de Varginha.
10.11.1 As razões do recurso e as contrarrazões recursais, quando interpostas, deverão ser
formalizadas por escrito e ser protocoladas exclusivamente na sede do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA, situada à Avenida Benjamim Constant, nº.
1000 – Bloco I, Bairro: Nossa Senhora de Fátima - Varginha/MG, de segunda-feira à sexta-feira,
no horário de 08:00 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 16:00 horas, exceto em feriados
e pontos facultativos.
10.11.2 Não serão recebidos e protocolados os recursos e/ou as contrarrazões, caso
apresentados (as) fora das condições, dos prazos, local e horários previstos nas cláusulas
10.1 e 10.11 deste edital, bem como os que não estejam subscritos (as) pelo (a) representante
legal da organização da sociedade civil, ou, por procurador (a) regular e legalmente habilitado
(a), ou ainda, caso esteja subscrito por pessoa não identificada no processo para representar
a organização da sociedade civil.
10.11.3 Em se tratando de representação por procurador (a), deverá ser apresentada a procuração original, acompanhada de cópias simples do documento de identificação oficial com foto e
CPF – Cadastro de Pessoas Físicas do(s) outorgante(s) e do (a) procurador (a).
10.11.4 Serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos oficiais de identidade
com fotografia: carteira de identidade, carteira de identificação profissional, carteira de motorista
(CNH), carteira de trabalho (CTPS) e passaporte.
10.11.5 As razões do recurso e as contrarrazões recursais, não serão recebidas e protocoladas,
caso estejam ilegíveis.
10.11.6 Em hipótese alguma será permitida a juntada de quaisquer documentos com as razões
recursais, objetivando suprir a ausência de documento(s) que deveria(m) ter sido juntado(s) no
prazo previsto para apresentação da proposta e da documentação para habilitação jurídica,
trabalhista, fiscal e técnica, conforme cláusula 10.1.
10.11.7 Os recursos que forem indeferidos pela Comissão de Seleção, serão encaminhados à
Mesa Diretora do COMDEDICA para análise e decisão final.
10.11.8 Não caberá interposição de novo recurso da decisão da Comissão de Seleção e/ou da
decisão da Mesa Diretora do COMDEDICA que indeferir os recursos previstos na cláusula 10.117
deste edital.
10.11.9 O inteiro teor das decisões proferidas pela Comissão de Seleção ficará disponível
exclusivamente na sede do COMDEDICA para vistas do (a) representante legal da organização
da sociedade civil proponente, ou, de procurador (a) regular e formalmente habilitado (a), a partir
da data de publicação da decisão no Órgão Oficial do Município até último dia útil do prazo para
interposição do recurso e/ou das contrarrazões recursais, de segunda-feira à sexta-feira, no
horário de 08:00 horas às 11:00 horas, e das 13:30 horas às 16:00 horas exceto em feriados e
pontos facultativos.
10.12 Etapas 8 e 9: Do resultado final e entrega do(s) Certificados de Autorização para Captação
de Recursos Financeiros para o FMDCA Varginha
A (s) organização (ões) da sociedade civil com propostas selecionadas e habilitadas, após o
julgamento do (s) recurso (s) que vier (em) a ser interposto (s), será (ão) considerada (s) aptas
para concessão do Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para o
FMDCA/Varginha. A homologação e divulgação do Resultado Final será feita pela Comissão de
Seleção e publicados no Órgão Oficial do Município e no sítio da Prefeitura Municipal de Varginha.
10.12.1 O COMDEDICA/Varginha efetuará a entrega do (s) Certificado (s) de Autorização para
Captação de Recursos Financeiros para o FMDCA/Varginha à (s) Organização (ões) da Sociedade Civil com proposta (s) selecionada (s) e habilitada (s), após a publicação dos resultados
finais, no Órgão Oficial do Município, e no sítio da Prefeitura Municipal de Varginha, conforme
cláusula 10.1 deste Edital.
11. DA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
11.1 Após a entrega do Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para
o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA/Varginha – nominal e intransferível, a
(s) Organização (ções) da Sociedade Civil deverá (ão) proceder com a captação dos recursos
financeiros, observada a legislação em vigor.
11.2 Uma vez captados os recursos adequados à execução da proposta, o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA, avaliará e publicará a deliberação que
estabelece quais as organizações da sociedade civil aptas à formalização do termo de fomento
e encaminhará o processo administrativo à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - SEHAD para que essa proceda às práticas administrativas necessárias à celebração
da parceria.
11.3 Recursos captados em valor superior ao previsto na proposta somente serão executados
caso fique demonstrada a possibilidade de adequação das metas da proposta, sem prejuízo do
objeto aprovado no chamamento público.
11.4 Recursos captados em valor inferior ao previsto na proposta somente serão executados
caso fique demonstrada a possibilidade de adequação das metas da proposta, sem prejuízo do
objeto aprovado no chamamento público.
11.5 A avaliação da adequação das metas da proposta será de responsabilidade da Comissão de
Seleção instituída pelo COMDEDICA/Varginha.
11.6 Não sendo possível a adequação das metas da proposta, os recursos captados pelas
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organizações da sociedade civil serão revertidos para a universalidade do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente - FMDCA/Varginha.
11.7 Os recursos captados diretamente pela organização da sociedade civil, por meio do Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros, serão depositados exclusivamente na conta bancária específica do FMDCA/Varginha e terão sua destinação vinculada à
execução da proposta selecionada.
11.8 As despesas decorrentes da execução do objeto da parceria dependerão dos recursos a
serem captados pelas organizações da sociedade civil e de indicação expressa de prévia
dotação orçamentária para execução da parceria.
12. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA
12.1 Aprovado (s) o (s) planos de trabalho pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDEDICA, bem como cumpridas as disposições previstas neste edital, a (s)
Organização (ões) da Sociedade Civil será (ão) convocada (s) pela Procuradoria Geral do
Município para assinar o Termo de Fomento.
12.2 Caso necessário, poderá ser solicitado à OSC que apresente novamente documentações
que no momento de formalização da parceria estejam vencidas.
12.3 A Organização da Sociedade Civil deverá divulgar em seu sítio eletrônico institucional oficial,
quando houver, e em locais visíveis de sua sede social e do (s) estabelecimento (s) em que
exerça suas ações, desde a data de celebração da parceria até 180 (cento e oitenta) dias após
a apresentação da prestação de contas final, as seguintes informações:
I - data de assinatura e identificação do Termo de fomento, bem como do órgão da administração
pública responsável;
II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;
III - descrição do objeto do Termo de Fomento;
IV - valor total do Termo de Fomento e os valores liberados;
V - situação da prestação de contas do Termo de fomento, que deverá informar a data prevista
para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o
resultado conclusivo;
VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos do Termo de Fomento, o
valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E VEDAÇÕES
13.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com legislações
pertinentes, a organização da sociedade civil, garantida a prévia defesa, poderá sofrer as
seguintes sanções:
I – advertência;
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade
civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso II.
13.2 A penalidade prevista na cláusula anterior será aplicada pela Prefeitura do Município de
Varginha, facultada a defesa da organização da sociedade civil, no processo administrativo
regularmente instaurado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da abertura de vista.
13.3 Ficará impedida de celebrar parceria através do Termo de Fomento a Organização da
Sociedade Civil que não atender ao estabelecido nos art. 39, 40 e 41 da Lei Federal nº. 13019/
2014.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de Varginha,
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas/Planos de Trabalho,
contado da data de publicação do Edital.
14.2 Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, no período de 15/10/2021 a 09/11/2021
por meio de petição dirigida ou protocolada na sede do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDEDICA, situada à Avenida Benjamim Constant, 1000, 2º andar,
bairro Nossa Senhora de Fátima.
14.3 A impugnação do edital será analisada e julgada pela Comissão de Seleção e publicada no
Órgão Oficial do Município, e no sítio da Prefeitura Municipal de Varginha.
14.4 Não caberá recurso da decisão da Comissão de Seleção que indeferir a impugnação deste
edital.
14.5 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de
seus anexos, deverão ser ser formalizadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDEDICA e encaminhados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da
data limite para envio da proposta, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail
comdedica@gmail.com. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção.
14.6 As respostas das consultas que vierem a ser formalizadas pelas Organizações da Sociedade
Civil serão enviadas pelo COMDEDICA, por meio eletrônico (e-mail), para o mesmo endereço
eletrônico (email) de envio da consulta.
14.7 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA não
se responsabiliza por quaisquer incorreções e/ou problemas de funcionamento dos endereços
eletrônicos (emails) fornecidos pelas organizações da sociedade civil consulentes.
14.8 As consultas enviadas pelas organizações da sociedade civil após o prazo e horário
previstos nas cláusulas 14.2 e 14.5 deste edital, não serão apreciadas pelo COMDEDICA.
14.9 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos
do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
14.10 Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterandose o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das
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propostas ou o princípio da isonomia.
14.11 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA resolverá os
casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições
legais e os princípios que regem a administração pública.
14.12 Será facultado à Comissão de Seleção, promover, em qualquer fase, diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do presente Chamamento Público e a aferição dos
critérios de habilitação de cada proponente.
14.13 As propostas e seus anexos, bem como os demais documentos entregues pelas
Organizações da Sociedade Civil proponentes, não serão devolvidos qualquer que seja o resultado
do chamamento público.
14.14 Os prazos e as datas constantes na cláusula 10.1 deste edital, poderão sofrer alterações
por decisão da Comissão de Seleção do COMDEDICA/Varginha em decorrência de interesse
público, conveniência administrativa ou por motivo de força maior, mediante publicação no Órgão
Oficial do Município de Varginha, e no sítio da Prefeitura do Município de Varginha.
14.15 O Município de Varginha, por meio da Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDEDICA, poderá revogar o presente Edital de Chamamento
Público, no todo ou em parte, por conveniência administrativa, interesse público ou por fato
superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade, mediante publicação
no Órgão Oficial do Município de Varginha, e no sítio da Prefeitura do Município de Varginha.
14.16 A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à indenização.
14.17 Encerradas as etapas de seleção e de habilitação e efetivada a captação dos recursos
financeiros para a execução da proposta selecionada, através dos depósitos em conta bancária
do FMDCA/Varginha, as Organizações da Sociedade Civil estarão habilitadas para firmar parceria
com o Município de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Social – SEHAD.
14.18 O (s) Termo (s) de Fomento que vier (em) a ser celebrado (s) será (ão) publicado (s) pela
Procuradoria Geral do Município, por extrato, no Órgão Oficial do Município de Varginha.
14.19 Na aplicação dos recursos públicos serão sempre observados os princípios de moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência.
14.20 Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem firmados,
o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos
na Lei Federal nº 13.019/2014, no Decreto Municipal nº 9.105/18, na forma estabelecida em
cláusula específica do referido instrumento.
14.21 As Organizações da Sociedade Civil proponentes são totalmente responsáveis pelo
acompanhamento das publicações referentes ao presente chamamento público no Órgão Oficial
do Município.
14.22 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
I – Ofício
II - Modelo de Plano de Trabalho
III – Delaração Art. 39 Lei Federal 13.019/2014
IV – Declaração Art. 7 XXXIII, da Constituição da República
V - Declaração de Inexistência de Parceria junto ao Município de Varginha (Observar cláusula
10.5.1..)
VI - Declaração de Regularidade de Prestação de Contas (Observar cláusula 10.5.2)
VII – Declaração de Capacidade Técnica e Operacional
VIII - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
IX - Termo de Compromisso – Das Despesas – Vedação
X - Declaração de Aceitação dos Termos do Edital 02/2021 COMDEDICA
XI - Declaração de Regularidade de Registro da Entidade no COMDEDICA
XII – Minuta do Certificado de Captação
XIII – Minuta do Termo de Fomento
Varginha, 15 de outubro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente COMDEDICA
ANEXO I
Ofício em papel timbrado endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDEDICA Chamamento Público nº. 02/2021.
- Citar no Ofício o desejo de participar do Chamamento Público e informar o nome do Projeto, o
Ofício deverá ser datado e assinado pelo Representante legal da Entidade.
- No Ofício deve constar a Relação dos documentos que estão sendo entregues pela Entidade,
sendo:
Anexo – II - Plano de Trabalho
Cópia legível do RG e CPF do Presidente da Entidade
Cópia legível do RG e CPF do Tesoureiro
Cópia legível Estatuto
Cópia legível da Ata de Eleição e Posse da Diretoria
Relação nominal atualizada dos integrantes da Diretoria, constando endereço completo dos
membros, telefone, RG – com órgão expedidor, CPF, e-mail
Cópia legível CNPJ
Cópia legível do Alvará de Localização e Funcionamento
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
Certidão Negativa de Débitos Estadual
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
Certidão Negativa da Fazenda Municipal
Declaração do Contador
Comprovante de experiência prévia
Anexo - III - Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014
Anexo - IV – Declaração ART. 7º, XXXIII, da Constituição da República
Anexo - V – Declaração de Inexistência de Parceria junto ao Município de Varginha (observar
10.2.3)
Anexo - VI – Declaração de Regularidade de Prestação de Contas (observar 10.2.4)
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Anexo - VII – Declaração de Capacidade Técnica e Operacional
Anexo - VIII - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
Anexo - IX – Termo de Compromisso – Das Despesas – Vedação
Anexo – X – Declaração de Aceitação dos Termos do Edital 02/2021 COMDEDICA
Anexo - XI – Declaração de Regularidade de Registro da OSC no COMDEDICA
ANEXO II
MODELO DE PLANO DE TRABALHO
1 - DADOS CADASTRAIS - PROPONENTE
OSC “Organização da Sociedade Civil” Proponente
Endereço
Cidade
UF
CEP
Conta Corrente
Banco
Nome do Representante Legal
Identidade/Órgão Expedidor
CPF
Endereço
E-mail
Nome do Responsável Técnico pelo projeto
Identidade/Órgão Expedidor
CPF
Endereço
E-mail

CNPJ
E-mail
DDD/Telefone
Agência

2 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC
(Breve resumo da sua área de atuação, contendo, dentre outros:
• O ano de fundação;
• Experiência;
• Foco de Atuação.
3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Título do Projeto/Atividade

Período de Execução*
Início

Identificação do Objeto
Descrição da realidade que será objeto da parceria
4 – OBJETIVOS
4.1 – Objetivo Geral:
4.2 – Objetivos Específicos:
5 – METAS A SEREM ATINGIDAS
METAS A SEREM ATINGIDAS

INDICADORES DE AFERIÇÃO
DE CUMPRIMENTO DAS METAS

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

6 – FORMA DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE/PROJETO
6.1 – Cronograma de Atividades Propostas
Listar as atividades a serem desenvolvidas com o recurso, de forma clara e objetiva Ativ
Descrição da atividade-----------------------------------------Mês 01
Mês 02Mês
03Mês
04Mês
05Mês
06Mês
07Mês
08Mês
09Mês
10Mês
11Mês
12 1 2 3 Obs.: Neste item só devem constar as atividades que serão realizadas com o recurso
da parceria
6.2. METODOLOGIA (como fazer o projeto/atividade, como será implementado, como serão
desenvolvidas as atividades)
7 – RESULTADOS ESPERADOS
8 - PLANO DE APLICAÇÃO (previsão das despesas a serem realizadas na execução das
atividades)
Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica
Atividade
Descrição do Item
Unid
Valor Unitário
Quant
Valor Total
Serviço de Terceiro – Pessoa Fisica
Atividade
Descrição do Item

Unid

Valor Unitário

Quant

Valor Total

Equipamento e Material Permanente
Atividade
Descrição do Item

Unid

Valor Unitário

Quant

Valor Total

Material de Consumo
Atividade
Descrição do Item

Unid

Valor Unitário

Quant

Valor Total

Atividade

Cargo / Função

Forma de Contratação

Carga Horária Salário Mensal Qtd.

Salário Total Mensal FGTS INSS Patr.

PIS

Custo Total
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9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Despesas
Recursos Humanos
Encargos
Material de Consumo
Material Permanente
Serviços de Pessoa Jurídica
Serviços de Pessoa Física
TOTAL

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL

VALOR TOTAL DOS RECURSOS QUE SERÃO GASTOS COM AS DESPESAS DA PROPOSTA:
VALOR TOTAL DOS RECURSOS CAPTADOS:
DESCONTO RETIDO DO FMDCA (20%):
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, quando se aplicar
VALOR TOTAL DOS RECURSOS A SEREM REPASSADOS PARA A ENTIDADE:
10 – MÉTODO DE MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO
Metodologia proposta para o acompanhamento das ações através de instrumentais: o que será
avaliado, qual a periodicidade, quem participará, quem será responsável)
Exemplo do que avaliar:
• Cumprimento da meta;
• Cumprimento dos objetivos;
• Cumprimento das ações;
• Participação dos beneficiários nas atividades/ ações;
• Satisfação dos usuários em relação as atividades/ações.
11 – DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal da OSC proponente, declaro, sob as penas da lei, que a
entidade apresentou as prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores
pela Administração pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, não
havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir.
____________________________
_____________________________________
Local e Data
Proponente
(Representante legal da OSC proponente)
12 - APROVAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DE VARGINHA-MG.
Não preencher (reservado à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social)
( ) Aprovado
( ) Reprovado
_______________________________
Local e Data

____________________________________
Secretário ou responsável

OBS.: Deverá constar do Plano de Trabalho identificação e justificativa para o pagamento de
despesas em espécie, quando for o caso, na forma do § 2º do art. 53 da Lei 13.019/14.
Anexo III
Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 (Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil, bem como nossos dirigentes não se
enquadram nos motivos de impedimento do Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014.
Organização da Sociedade Civil:
CNPJ:
Art. 39 (Lei Federal 13.019/2014): Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria
prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:
- não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional;
- esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
- tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o
termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:
for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;
for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso II.
- tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
- tenha entre seus dirigentes pessoa:
cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8
(oito) anos;
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos
nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no
âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não
podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de
expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar
parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a
organização da sociedade civil ou seu dirigente.
§ 3º (Revogado).
§ 4º Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão considerados débitos
que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham
sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no
parcelamento.
§ 5º A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com entidades que,
pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo
vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo
de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público.
§ 6º Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de
políticas públicas.
Varginha,
de
de 20_
Assinatura do representante legal da instituição
ANEXO IV
DECLARAÇÃO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil
,
CNPJ:
não emprega menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que não detém
empregados menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Varginha,_____de_____de 20____
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARCERIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VARGINHA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil
,
CNPJ:
não possui, nessa data, qualquer convênio, acordo de cooperação ou parceria com dever de
prestar contas firmado com a administração direta ou indireta do Município de Varginha.
Varginha,______de_______de 20____
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Atestamos, sob as penas da lei, que a Organização da Sociedade Civil
,
CNPJ:
encontra-se devidamente
regular quanto à prestação de contas referente a convênio, acordo de cooperação ou parceria
celebrada com o Município de Varginha.
Varginha, ____de_____de 20____
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaro para os devidos fins que o(a) (Organização da Sociedade Civil) possui capacidade
técnica e operacional para execução da proposta/plano de trabalho, não incorrendo em nenhuma
das hipóteses previstas na legislação de regência impeditivas para celebração do Termo de
Fomento.
Varginha, ____de_____de 20___
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, c/
c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da
sociedade civil – OSC]:
(
) dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
OU
(
) pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das
metas estabelecidas.
OU
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(
) dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem
como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua
situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.
Varginha,______de________de 20______
(Assinatura do Representante Legal da OSC)
ANEXO IX
TERMO DE COMPROMISSO
(Lei Federal n.º 13.019/2014)
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
A Organização da Sociedade Civil _______________________, CNPJ: ____________________,
compromete-se a:
I - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele
que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração
pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei
de diretrizes orçamentárias;
II - não remunerar, a qualquer título, com os recursos repassados em decorrência da parceria:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública municipal;
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra
o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade,
e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Varginha,_____de_____de 20_____
Assinatura do representante legal da instituição
ANEXO X
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO EDITAL 02/2021 – COMDEDICA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Prezados Senhores (as),
Pela presente informamos e declaramos, para todos os fins de direito, que verificamos atentamente e compreendemos todas as condições e disposições contidas no Edital de Chamamento
Público nº 02/2021 e seus Anexos, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA, razão pela qual manifestamos nossa total e irrestrita concordância com
as mesmas. Estamos cientes que a apresentação de nosso projeto implica na aceitação de todos os Termos do Edital de Chamamento Público nº 02/2021 e seus Anexos. Por ser verdade,
firmamos a presente Declaração.
Varginha, MG, ___de ____________________, de 20_____.
Representante Legal/Entidade
ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO REGISTRO DA ENTIDADE NO COMDEDICA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Prezados Senhores (as),
Declaro para os devidos fins que a Organização da Sociedade Civil _______________________,
inscrita no CNPJ nº _________,situada à _________________,Cidade_____________,
Estado_____________ se encontra com a situação devidamente regularizada no COMDEDICA/
Varginha, registrada sob o número _____ com vencimento em ____/____/____. Por ser verdade,
firmamos a presente Declaração.
Varginha/MG, ___de ____________________, de 20_____
Representante Legal/Entidade
OBS: Os documentos abaixo não devem ser preenchidos e entregues ao Conselho são apenas
para conhecimento público
ANEXO XII
MINUTA DO CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA/VARGINHA
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA /Varginha, no
exercício de suas atribuições legais e em atenção ao disposto ...... autoriza a Organização da
Sociedade Civil
, CNPJ: , situada à
, a proceder à
captação de recursos financeiros junto às pessoas físicas ou jurídicas para o Fundo Municipal
da Criança e do Adolescente - FMDCA/Varginha, com a finalidade única e expressa de viabilização da proposta ________, aprovada pelo Chamamento Público nº 02/2021
Esta autorização é válida por 18 meses a partir da publicação no Órgão Oficial – Varginha/MG.
Varginha,
de
20
Nome / Assinatura do Presidente do COMDEDICA/VARGINHA
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ANEXO XIII
MINUTA – TERMO DE FOMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE FOMENTO Nº ___/2021
TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGINHA E
_________________________
O MUNICÍPIO DE VARGINHA, pessoa jurídica
de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.240.119/0001-05, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VÉRDI LÚCIO MELO, brasileiro, casado, contador,
CPF 192.371.386-87, residente nesta cidade, doravante denominada simplesmente
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e a ________________________________________, Entidade Civil
sem fins lucrativos, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __.___.___/____-__,
neste ato representada pela Sr(a). ___________________________, (nacionalidade), (estado
civil), (profissão), inscrita no CPF/MF sob o nº ___.___.___-__, doravante denominada
simplesmente OSC, celebram o presente TERMO DE FOMENTO, decorrente do processo de
Chamamento Público COMDEDICA nº ___/____ e com fulcro nas disposições constantes na Lei
Federal nº 13.019/2014 e suas alterações; Decreto Municipal nº 8.556/2017 e demais disposições
constantes do Processo Administrativo nº _.____/2021, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente TERMO DE FOMENTO a mútua colaboração entre as partes
convenentes visando ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência
de recursos financeiros à Organização de Sociedade Civil (OSC), conforme especificações
estabelecidas no Plano de Trabalho.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO
2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho
que, independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de
Fomento, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos
acatam os partícipes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do presente Termo de Fomento
é de __/__/____ a __/__/____.
16 CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
4.1. A Administração Pública repassará à OSC o valor de R$ __.___,__ (cinquenta e seis mil,
cento e cinquenta e três reais e dezenove centavos), conforme cronograma de desembolso,
constante do Plano de Trabalho, apresentado nos autos do Processo Administrativo nº _.___/
2021.
4.2. Para o corrente exercício financeiro, as despesas oriunda do presente TERMO DE FOMENTO
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
_._.__.__.__-__.___.____-____ – Fonte: ___
4.3. Em caso de celebração de aditivos, deverão ser indicados nos mesmos, a dotação
orçamentária para a cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida.
4.4. Na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até
a etapa que apresente funcionalidade, mediante aprovação prévia da Secretaria Municipal de
Controle Interno – SECON.
CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
A liberação do recurso financeiro se dará em estrita conformidade com o Cronograma de
Desembolso, o qual guardará consonância com as metas da parceria, ficando a liberação
condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 13.019, de
2014.
Subcláusula Primeira. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento das
impropriedades ou irregularidades detectadas nos seguintes casos:
I. quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II. quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da
OSC em relação a obrigações estabelecidas no TERMO DE FOMENTO;
III. quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
Subcláusula Segunda. A verificação das hipóteses de retenção previstas na Subcláusula Primeira ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:
I. a verificação da existência de denúncias aceitas;
II. a análise das prestações de contas anuais;
III. as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de
controle interno e externo; e
IV. a consulta aos cadastros e sistemas municipais que permitam aferir a regularidade da parceria.
Subcláusula Terceira. Conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 13.019, de
2014, o atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura
inadimplemento de obrigação estabelecida no TERMO DE FOMENTO, nos termos da Subcláusula
Primeira, inciso II, desta Cláusula.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1. Compete ao MUNICÍPIO DE VARGINHA:
17
I–
transferir os recursos à OSC de acordo com o Cronograma de Desembolso, anexo ao
Processo Administrativo nº _.___/____, que faz parte integrante deste Termo de Fomento e no
valor nele fixado.
II –
fiscalizar a execução do Termo de Fomento, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da OSC pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quais
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
III –
comunicar formalmente à OSC qualquer irregularidade encontrada na execução das
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ações, fixando-lhe, quando não pactuado neste Termo de Fomento prazo para corrigi-la;
IV constatadas quaisquer irregularidades no cumprimento do objeto desta PARCERIA, a
Administração Pública poderá ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades
a que se sujeita a OSC, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso daquelas
não serem regularizadas dentro do prazo estabelecido no termo da notificação;
V a OSC se responsabiliza de forma exclusiva com os encargos trabalhistas de seus
empregados e colaboradores, ficando o Município excluído de qualquer responsabilidade
trabalhista;
VI - analisar os relatórios de execução do objeto desta Parceria;
VII - analisar os relatórios de execução financeira;
VIII - receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração do TERMO DE
FOMENTO,
IX - designar o gestor da parceria, que ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61
da Lei nº 13.019, de 2014, e pelas demais atribuições constantes na legislação regente;
X - retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese de inexecução por culpa exclusiva
da organização da sociedade civil, unicamente para assegurar o atendimento de serviços
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de
realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso
I, da Lei nº 13.019, de 2014;
XI - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de
Trabalho, no caso de paralisação e inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de
contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a Administração Pública assumir
essas responsabilidades, nos termos do art. 62, II, da Lei nº 13.019, de 2014;
XII - prorrogar de “ofício” a vigência do TERMO DE FOMENTO, antes do seu término, quando der
causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso
verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019, de 2014;
XIII - publicar, no Diário Oficial do Município, extrato do TERMO DE FOMENTO;
XIV - exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria,
inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações
pactuadas;
18
XV - informar à OSC os atos normativos e orientações da Administração Pública que interessem
à execução do presente TERMO DE FOMENTO;
XVI - analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do
objeto do presente TERMO DE FOMENTO;
XVII - aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações administrativas necessárias
à exigência da restituição dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial,
quando for o caso;
XVIII - apreciar a prestação de contas final apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias,
contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada,
prorrogável justificadamente por igual período; e
XIX - publicar, às suas expensas, o extrato deste Termo de Fomento na imprensa oficial do
Município.
6.2. Compete à OSC:
I – utilizar os valores recebidos de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Administração
Pública, observadas as disposições deste Termo de Fomento relativas à aplicação dos recursos, bem como na Lei Federal nº 13.019/2014;
II - responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da Instituição e ao adimplemento deste Termo de
Fomento, não se caracterizando responsabilidade solidário ou subsidiária da Administração
Pública pelos respectivos pagamentos, nem qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;
III - prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, nos prazo
estabelecidos neste Instrumento;
IV - executar as ações, objeto desta parceria com qualidade, atendendo o público de modo
gratuito, universal e igualitário;
V -responder, com exclusividade, pela capacidade e orientações técnicas de da mão de obra
necessária à fiel e perfeita execução deste Termo de Fomento;
VI -manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais e previdenciários aos
seus trabalhadores e prestadores de serviços;
VII - executar o plano de trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e gerir os
bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade,
da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
VIII- prestar contas à Administração Pública no período de 30 (trinta) dias contados após o
recebimento de cada parcela e ao término de cada exercício e no encerramento da vigência do
TERMO DE FOMENTO, nos termos do capítulo IV da Lei nº 13.019, de 2014;
IX -responsabilizar-se, com os recursos provenientes do Termo de Fomento, pela indenização
de dano causado ao público, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência,
imperícia ou imprudência, praticados por seus empregados;
19
X - responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao público, por profissional empregado ou
preposto, em razão da execução deste Termo de Fomento;
XI - responsabilizar-se pelo espaço físico, equipamentos e mobiliários necessários ao
desenvolvimento das ações objeto desta Parceria;
XII - disponibilizar documentos dos profissionais que compõe a equipe técnica, tais como: diplomas dos profissionais, registro junto aos respectivos conselhos e contrato de trabalho;
XIII garantir o livre acesso dos agentes públicos, em especial aos designados para a
comissão de monitoramento e avaliação, ao gestor da parceria, do controle interno e do Tribunal
de Contas relativamente aos processos, aos documentos e às informações referentes a este
Termo de Fomento, bem como aos locais de execução do objeto;
XIV – aplicar os recursos recebidos e eventuais saldos financeiros enquanto não utilizados,
obrigatoriamente, em instituição financeira oficial indicada pela Administração Pública, assim
como as receitas decorrentes, que serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo
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de Fomento e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas;
XV – por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste TERMO DE FOMENTO,
restituir à Administração Pública os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014;
XVI a OSC tem a responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro
dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento
e pessoal;
XVII - manter, durante a execução da parceria, as mesmas condições exigidas nos art. 33 e 34
da Lei nº 13.019, de 2014;
XVIII - manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos
a este TERMO DE FOMENTO, pelo prazo de 10 (dez) anos após a prestação de contas, conforme
previsto no parágrafo único do art. 68 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIX - garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom
desempenho das atividades;
XX - observar o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, para o recebimento de cada
parcela dos recursos financeiros;
XXI - comunicar à Administração Pública suas alterações estatutárias, após o registro em cartório;
XXII - divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da OSC e dos estabelecimentos em
que exerça suas ações todas as informações detalhadas no art. 11, incisos I a VI, da Lei Federal
nº 13.019, de 2014;
XXIII - submeter previamente à Administração Pública qualquer proposta de alteração do plano de
trabalho, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução
das despesas;
20
XXIV - responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXV - responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto
neste TERMO DE FOMENTO, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública quanto à inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, aos
ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua
execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXVI - quando for o caso, providenciar licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão
ambiental competente, da esfera municipal, estadual ou federal e concessionárias de serviços
públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
7.1. O Plano de Trabalho deverá ser executado com estrita observância das cláusulas pactuadas
neste TERMO DE FOMENTO, sendo vedado:
I – pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria;
II - modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente
aprovada a adequação do Plano de Trabalho pela Administração Pública;
III – utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida
no Plano de Trabalho;
IV - pagar despesa realizada em data anterior à vigência da parceria;
V - efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo quando o fato gerador da
despesa tiver ocorrido durante sua vigência;
VI - realizar despesas com:
a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos
fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de
recursos financeiros;
b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da
parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem
nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal; e
c) pagamento de pessoal contratado pelo OSC que não atendam às exigências do art. 46 da Lei
Federal nº 13.019/2014.
7.2. Os recursos recebidos em decorrência da parceria deverão ser depositados em conta
corrente específica na instituição financeira pública determinada pela Administração Pública.
21
7.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
39
7.4. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em
sua conta bancária.
7.5. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade
dos fornecedores de serviços, exceto se demonstrada a impossibilidade física de pagamento
mediante transferência eletrônica, caso em que se admitirá a realização de pagamentos em
espécie.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1. A prestação de contas com relatório de atividades, deverá ser efetuada nos seguintes
prazos:
a) mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da transferência dos recursos
pela Administração Pública, apresentando relatório/despesas das atividades desenvolvidas
durante o período.
b) até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência deste Termo de Fomento.
Subcláusula Primeira. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados
e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. A
prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam à
Administração Pública avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de
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contas.
Subcláusula Segunda. Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório
Final de Execução do Objeto, junto ao Órgão ou Secretária Municipal responsável pelo Controle
Interno, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria. Tal prazo
poderá ser prorrogado por prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC, conforme os termos do art. 69 e §4º da Lei Federal nº 13.019/
14., os procedimentos inerentes à prestação de contas, deverá atender a legislação vigente, as
orientações do TCMG, e serão normatizados através da instrução normativa expedida pela
Secretaria Municipal de Controle Interno - SECON.
Subcláusula Terceira. O Relatório Final de Execução do Objeto conterá:
I- a demonstração do alcance das metas referentes ao período de toda a vigência da parceria,
com comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II - a descrição das ações (atividades e/ou projetos) desenvolvidas para o cumprimento do
objeto;
III - os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos,
vídeos, entre outros;
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IV - os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens e serviços,
quando houver;
V - justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas;
VI - o comprovante de devolução de eventual saldo financeiro remanescente.
Subcláusula Quarta. O Relatório Final de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos
para avaliação:
I - dos resultados alcançados e seus benefícios;
II - dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
III - do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de
satisfação, declaração de entidade pública ou privada, entre outros; e
IV - da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
Subcláusula Quinta. As informações de que trata a Subcláusula anterior serão fornecidas por
meio da apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho.
Subcláusula Sexta. A análise da prestação de contas final pela Secretaria Municipal de Controle
Interno – SECON será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor da
parceria, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano
de trabalho, e considerará:
I - Relatório Final de Execução do Objeto;
II - Relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
III - Relatório de execução financeira.
Subcláusula Sétima. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas
no plano de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico conclusivo, avaliará a
eficácia e efetividade das ações realizadas, devendo mencionar os elementos referidos na
Subcláusula Quarta.
Subcláusula Oitava. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao
interesse público, a Administração Pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC
da observância da Subcláusula Quarta, assim como poderá dispensar que o parecer técnico de
análise da prestação de contas final avalie os efeitos da parceria na forma da Subcláusula
Sétima.
Subcláusula Nona. Na hipótese de a análise de que trata a Subcláusula Sexta concluir que
houve descumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho ou evidência de
irregularidade, o gestor da parceria, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará
a OSC para que apresente Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 60 (sessenta)
dias contados da notificação, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e
solicitação prévia da OSC.
Subcláusula Décima. O Relatório Final de Execução Financeira deverá conter:
I - a relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros,
e sua vinculação com a execução do objeto, que possibilitem a comprovação da observância do
plano de trabalho;
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II - comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando
houver;
III - o extrato da conta bancária específica;
IV - a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a
indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a
fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da
parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma
mesma parcela da despesa;
V - a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
VI - cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data
do documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.
Subcláusula Décima Primeira. A análise do Relatório Final de Execução Financeira será feita pela
Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON e contemplará:
I - o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas
e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado
no plano de trabalho; e
II - a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas
constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da
parceria.
Subcláusula Décima Segunda. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua
conformidade e o cumprimento das normas pertinentes (art. 64, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014).
Subcláusula Décima Terceira. Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer
técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente
e poderá concluir pela:
I - aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas
da parceria;
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II - aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto
e as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal
que não resulte em dano ao erário; ou
III - rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
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Subcláusula Décima Quarta. A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na
avaliação dos efeitos da parceria, devendo ser objeto de análise o cumprimento do objeto e o
alcance das metas previstas no plano de trabalho.
Subcláusula Décima Quinta. A decisão sobre a prestação de contas final caberá ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, responsável por celebrar a parceria, ou, por delegação, à autoridade
a ele diretamente subordinada, vedada a subdelegação.
Subcláusula Décima Sexta. A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e
poderá:
I - apresentar recurso, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da decisão de que trata a
subcláusula anterior, à autoridade que a proferiu, que se não reconsiderar a decisão no prazo de
15 (quinze) dias, encaminhará o recurso, quando for o caso, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal para decisão final, a qual será dada no prazo de 30 (trinta) dias à partir do momento em
que receber tal recurso; ou
II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
prorrogáveis, no máximo, por igual período.
Subcláusula Décima Sétima. Exaurida a fase recursal, a Administração Pública deverá:
I - no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar as causas das
ressalvas, preferencialmente em plataformas eletrônicas de acesso público;
II - no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 30 (trinta)
dias:
a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto
apurada ou com a prestação de contas não apresentada; ou
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público,
mediante a apresentação de novo plano de trabalho, nos termos do §2º do art. 72 da Lei nº
13.019, de 2014.
Subcláusula Décima Oitava. O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas
possui caráter preventivo e será considerado na eventual aplicação de sanções.
Subcláusula Décima Nona. A Administração Pública deverá se pronunciar sobre a solicitação de
ressarcimento que trata a alínea “b” do inciso II da Subcláusula Décima Sétima no prazo de 30
(trinta) dias, sendo a autorização de ressarcimento por meio de ações compensatórias ato de
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal. A realização das ações
compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto para a
execução da parceria.
Subcláusula Vigésima. Na hipótese de rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao
erário ensejará:
I - a instauração da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente;
II - o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da rejeição.
Subcláusula Vigésima Primeira. O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública será de até 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de recebimento do
Relatório Final de Execução do Objeto ou do cumprimento de diligência por ela determinado,
podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de
300 (trezentos) dias.
Subcláusula Vigésima Segunda. O transcurso do prazo definido na Subcláusula anterior, e de
sua eventual prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:
I - não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias;
e
II - não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem
medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados
aos cofres públicos.
Subcláusula Vigésima Terceira. Se o transcurso do prazo definido na Subcláusula Vigésima
Primeira, e de sua eventual prorrogação, se der por culpa exclusiva da Administração Pública,
sem que se constate dolo ou culpa da OSC ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora
sobre os débitos apurados no período entre o final do prazo e a data em que foi emitida a
manifestação conclusiva pela Administração Pública, sem prejuízo da atualização monetária, que
observará a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Subcláusula Vigésima Quarta. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-seá no Órgão ou Secretaria Municipal de Controle Interno-SECON, permitida a visualização por
qualquer interessado.
Subcláusula Vigésima Quinta. A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da
apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
9.1. Este TERMO DE FOMENTO poderá ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, mediante a
celebração de Termos Aditivos, desde que acordados entre os parceiros e firmados antes do
término de sua vigência.
9.2. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas,
mediante Termo Aditivo ao plano de trabalho original.
CLÁUSULA DÉCIMA– DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
10.1. A Administração Pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do
objeto da parceria, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou
firmar parcerias com órgãos ou entidades públicas.
10.2. A Administração Pública acompanhará a execução do objeto deste Termo de Fomento
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através de seu gestor, que tem por obrigações:
I – acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;
III – emitir parecer conclusivo de análise da prestação de contas mensal e final, com base no
relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei nº 13.019/2014;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.
10.3. A execução também será acompanhada por Comissão de Monitoramento e Avaliação,
especialmente designada.
10.4. A Administração Pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria
e o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas pela OSC.
10.5. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros
elementos, conterá:
I – descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II – análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos
e aprovados no Plano de Trabalho;
III – valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;
IV – análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela OSC na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
neste Termo de Fomento;
V – análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.
10.6. No exercício de suas atribuições o gestor e os integrantes da Comissão de Monitoramento
e Avaliação poderão realizar visita in loco, da qual será emitido relatório.
10.7. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos de controle, a
execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública
correspondente.
10.8. Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato relevante que possa colocar em risco a
execução do Plano de Trabalho, a Administração Pública tem a prerrogativa de assumir ou
transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de forma a evitar a sua descontinuidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
O presente TERMO DE FOMENTO poderá ser:
a. extinto por decurso de prazo;
b. extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
c. denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de
autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
d. rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
I. descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
II. irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas
pactuadas;
III. omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a um
ano, sem prejuízo do disposto no §2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014;
IV. violação da legislação aplicável;
V. cometimento de falhas reiteradas na execução;
VI. malversação de recursos públicos;
VII. constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
VIII. não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
IX. descumprimento das condições que caracterizam a parceira privada como OSC (art. 2º,
inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
X. paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública;
XI. quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados no prazo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde
que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo Chefe do Poder Executivo;
e
XII. outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.
Subcláusula Primeira. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento
da notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do
tempo em que participaram voluntariamente da avença.
Subcláusula Segunda. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da Administração
Pública, que não decorra de culpa, dolo ou má gestão da OSC, o Poder Público ressarcirá a
parceira privada dos danos emergentes comprovados que houver sofrido.
Subcláusula Terceira. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão
por parte da OSC, devidamente comprovada, a organização da sociedade civil não terá direito a
qualquer indenização.
Subcláusula Quarta. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos
do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a ser exercido no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.
Subcláusula Quinta. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao
erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à
irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.
Subcláusula Sexta. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser reguladas em Termo de Encerramento da Parceria
a ser negociado entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas
da Lei nº 13.019, de 2004 e da legislação específica, a administração pública municipal poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública municipal, por prazo não
superior a 2 (dois) anos; e
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município,
que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração
de inidoneidade.
Subcláusula Primeira. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando
verificadas impropriedades praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem a
aplicação de penalidade mais grave.
Subcláusula Segunda. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que
forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria
e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a
gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública municipal.
Subcláusula Terceira. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da
data de abertura de vista dos autos processuais.
Subcláusula Quarta. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de
inidoneidade é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, ou, por delegação,
de autoridade a ele imediatamente subordinada.
Subcláusula Quinta. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta Cláusula
caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão,
sendo que, no caso da decisão ser do Chefe do Poder Executivo Municipal, de per si, caberá tão
somente pedido de reconsideração.
Subcláusula Sexta. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de
declaração de inidoneidade, a OSC deverá ser inscrita, cumulativamente, como inadimplente
perante o Município de Varginha.
Subcláusula Sétima. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública municipal destinadas a aplicar as sanções previstas nesta Cláusula, contado da data
de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do
término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas. A prescrição
será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração de
valor ou ampliação ou redução da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada
à publicação do respectivo extrato no Órgão Oficial do Município, o que será providenciado pela
Administração Pública Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Varginha-MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente TERMO DE FOMENTO.
E, estando plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento
dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.
Varginha, ___ de __________ de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
(Representante Legal da Entidade)
NOME DA ENTIDADE
TESTEMUNHAS: (1)
(2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata nº 414 – Reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDEDICA.
Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 8:30 horas, via Google Meet, foi
realizada reunião ordinária do Comdedica. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Maria
Fernanda Thiago da Cunha (SEHAD), Annabell Tavares Vilela de Souza (SEHAD), Yara Aparecida Teixeira Dias (SEMUS), Ana Luíza Pereira Romanielo (Fundação Cultural), Antônio Adilson
Murad (Abraço), Kátia Nogueira Paiva Campos (Fuvae), Vítor Rômulo Conde dos Reis (CDCA),
Amanda Marise Silva Teixeira (Refazer), Fernanda Figueiredo (Marista). Como visitantes estiveram
presentes: Fernanda Yamane (Equosaúde), Caroline Salgado (CIEE), Daiany (Espro), Celma
(Oásis), Fernanda Santos (Eu Escolhi Amar), Claudia Tenório (Furnas). Também esteve presente
a técnica da Secretaria Executiva - Evelyne Nogueira. Justificaram ausência: Marcela Reis e
Lissandra Julidori. A Presidente Maria Fernanda deu início a reunião agradecendo a presença de
todos. Realizada a leitura da ata anterior nº 413, sendo aprovada por todos. A seguir realizada
a leitura do relatório da comissão de finanças, referente a DARFs da Fuvae e uma DARF da
Oásis. O relatório foi aprovado por todos. Celma pontuou que enviou outra DARF e questionou
porque não foi considerada. Secretária Executiva informou que o documento recebido não
estava legível, estava cortado. Após a reunião irão verificar a DARF e posteriormente será
matéria de deliberação pelo Conselho. Foi dado ciência aos Conselheiros sobre os recursos
captados pelas Entidades até a data de 08/11/2021, sendo conforme segue: FUVAE – R$
18.645,35; OÁSIS – R$ 1.024,08; Casa da Capoeira – R$ 2.858,52; ABRAÇO – R$ 1.284,41;
Levanta-te e Anda – R$ 1.677,00. A seguir a Presidente informou sobre processos em andamento da Entidade NUCAP: Termo de Fomento 15/2020 e 16/2020 tiveram a vigência prorrogada
até 31/12/2021, conforme deliberação anterior do Conselho. Entretanto, a Entidade fez também
a alteração do Plano de Trabalho referente ao Termo de Fomento 16/2020, os itens que a
Entidade deseja adquirir foram lidos pela Presidente e a alteração foi aprovada pelos Conselheiros. A Entidade NUCAP fez também a solicitação de prorrogação do Termo de Fomento 043/

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 09 DE

ANO XXI - nº 1380
2021 atá a data de 31/01/2022, visto que a vigência do referido termo era de pouco mais de um
mês, período que não foi suficiente para a Entidade receber o recurso e executar as ações
previstas. Os Conselheiros aprovaram a prorrogação da vigência. A Entidade Equosaude também apre-sentou pedido de prorrogação do Termo de Fomento n° 38/2020 alegando que em
razão da Pandemia algumas atividades foram interrompidas e não puderam ser executadas. A
vigência foi prorrogada até 28/02/2021. A Presidente passou informações sobre o Edital de
Chamamento Público n° 02/2021, ressaltando que o término da primeira etapa de apresentação
de propostas se encerra em 16/11/2021. Dia 11/11/2021, às 15:30 horas, será realizada reunião
na SEHAD com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o Edital de chancela. A seguir a Presidente deu ciência aos Conselheiros que a parceria com a Cemig foi renovada. Ressaltou a
importância de articulação da comissão de normas para análise dos documentos pendentes,
pedidos de inscrição e renovação, atas e outros. Maria Fernanda deu ciência aos conselheiros
sobre as indicações recentes do CODEVA e da SRE para compor a Comissão Permanente de
Avaliação e Monitoramento do Plano Decenal Socioeducativo. A Presidente informou ainda que a
Fuvae enviou o Estatuto Social reformado e que os processos da Entidade serão atualizados
com o documento. Foi divulgado o saldo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente em Outubro/2021 que é de R$ 969.980,41 (Extrato emitido em 03/11/2021). Maria
Fernanda explanou sobre o pedido de capacitação feito pelo Conselho Tutelar, curso online de
Escuta Especializada, valor de 650 reais por pessoa, para contemplar todos os Conselheiros
Tutelares, sendo 05 titulares e 02 suplentes, seria necessário a aquisição de 07 (sete) unidades
do curso. A aquisição da capacitação no valor total de R$ 4.550,00 foi aprovada por todos. Última
pauta da reunião foi a discussão e deliberação sobre o Edital de Furnas, que está com as
inscrições abertas. Inicialmente, a proposta era deliberar/votar entre as modalidades 1 e 2, qual
seria a mais viável para apresentação de proposta a Furnas, sendo a modalidade 1 a que
contemplaria as entidades habilitadas a captar recursos e a modalidade 2 a que contempla ações
de estruturação dos Conselhos. Claudia Tenório (Furnas) prestou esclarecimentos, informando
que o Conselho pode apresentar quantas propostas julgar necessário, Furnas selecionará
apenas uma proposta por município. Claudia disse ainda que um Plano de Trabalho pode contemplar
mais de uma Entidade e que o ideal é apresentar propostas com o valor máximo estabelecido pelo
Edital. Sendo assim, ficou agendada reunião para amanhã, às 8 horas, com todas as Entidades
habilitadas no Chamamento Público 01/2021 e membros do Comdedica para construção conjunta
de um Plano de Trabalho a ser apresentado na modalidade 1 (um) do Edital de Furnas. Outra
proposta poderá ser apresentada pelo Conselho na modalidade 2 (dois). Deverá ser realizada
Plenária Extraordinária, com data provável de 12/11/2021 para deliberação com relação as
propostas a serem apresentadas a Furnas e para tratar dos depósitos e DARF pendentes da
Fuvae e Oásis, respectivamente. Maria Fernanda encerrou a reunião agradecendo a presença
de todos e eu, Evelyne Nogueira, lavrei esta Ata que depois de lida e aprovada será assinada
pelos conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Annabell Tavares Vilela de Souza
Yara Aparecida Teixeira Dias
Ana Luíza Pereira Romanielo
Antônio Adilson Murad
Kátia Nogueira Paiva Campos
Vítor Rômulo Conde dos Reis
Amanda Marise Silva Teixeira
Fernanda Figueiredo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata nº 415 – Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDEDICA.
Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 8:00 horas, via Google Meet, foi
realizada reunião ordinária do Comdedica. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Maria Fernanda Thiago da Cunha (SEHAD), Marcela Reis (SEHAD), Yara Aparecida Teixeira Dias
(SEMUS), Ana Luíza Pereira Romanielo (Fundação Cultural), Renan Barros do Valle (SEMEL), Ana
Carla Raimundo Maciel (Fuvae), Vítor Rômulo Conde dos Reis (CDCA), Lissandra Silva Chiste
Julidori (Marista), Amanda Marise Silva Teixeira (Refazer). Como visitantes estiveram presentes:
Celma Figueiredo (Oásis), Fernanda Santos (Eu Escolhi Amar), Mariana Melo (Levanta-te e
Anda), Osvaldo Henrique (Casa da Capoeira), Angela Toledo (Nucap), Julia Eugenia (Fundação
Aprender).Também esteve presente a técnica da Secretaria Executiva - Evelyne Nogueira. A
Presidente, Maria Fernanda, deu início a reunião agradecendo a presença de todos. Foi realizada
a leitura do relatório da comissão de finanças (relatório do dia 11/11/21), referente aos Recibos
de depósito apresentados pela Fuvae e uma DARF da Oásis. O relatório foi aprovado por todos.
A seguir foi discutido quais propostas seriam apresentadas ao Edital de Furnas 2021. A Presidente falou sobre a possibilidade de apresentação de uma proposta na modalidade 1 (um), onde
o objetivo geral seria o fortalecimento da rede de atendimento à criança e ao adolescente do
município de Varginha através do financiamento de projetos das 09 (nove) entidades que neste
momento estão aptas a captar recursos ao Fundo Municipal e atuam na perspectiva de defesa
e garantia de direitos das crianças e adolescentes. E apresentação de outra proposta na
modalidade 2 (dois) cujo objetivo seria capacitação continuada para os conselheiros, Entidades
cadastradas e demais equipamentos de atendimento à criança e ao adolescente. Após discussão,
chegou-se a conclusão de que seria mais viável a apresentação de apenas uma proposta. Após
manifestação dos visitantes e dos conselheiros a pauta foi colocada em votação, sendo aprovada a apresentação do Plano de Trabalho na modalidade 1 (um). Maria Fernanda encerrou a
reunião agradecendo a presença de todos e eu, Evelyne Nogueira, lavrei esta Ata que depois de
lida e aprovada será assinada pelos conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Annabell Tavares Vilela de Souza
Yara Aparecida Teixeira Dias
Ana Luíza Pereira Romanielo
Ana Carla Raimundo Maciel
Vítor Rômulo Conde dos Reis
Renan Barros do Valle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Resolução nº. 52/2021 - COMDEDICA
Altera o Cronograma do Edital de Chamamento Público nº. 02/2021.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de VARGINHA/MG - COMDEDICA/
VARGINHA, conforme Lei Municipal n.º 5.126/2009, Decreto Municipal n° 9.105/2018, Resolução
Comdedica nº. 41/2021, e conforme deliberação da Comissão de Seleção nomeada pela
Resolução Comdedica nº. 43/2021:
RESOLVE:
Art. 1° Alterar o Cronograma do Edital de Chamamento Público nº. 02/2021, item 10.1 (Tabela 1
– Ano 2021) passando a vigorar as seguintes datas:
Tabela 1 – Ano 2021
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
DATAS
1
Publicação do Edital de Chamamento Público.
15/10/21
2
Entrega dos envelopes lacrados contendo as propostas e
documentos de habilitação pelas OSCs.
15/10/2021 a
16/11/2021
3
Etapa de avaliação e julgamento das Propostas pela Comissão de
Seleção.
17/11/2021 a
30/11/2021
4
Divulgação do resultado preliminar da seleção e habilitação
01/12/2021 a
02/12/2021
5
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da seleção
e habilitação
03/12/2021 a
07/12/2021
6
Ciência aos interessados para ofertar, querendo, contrar
razões ao recurso administrativo.
08/12/2021 a
10/12/2021
7
Análise e julgamento dos recursos.
13/12/2021 a
15/12/2021
8
Homologação e Publicação do Resultado Final
16/12/2021 a
17/12/2021
9
Entrega dos Certificados de Autorização para Captação de Recursos
Financeiros para o FMDCA/Varginha – MG – Ano 2021
20/12/2021 a
22/12/2021
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 23 de novembro de 2021
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº. 53/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de VARGINHA/MG - COMDEDICA/
VARGINHA, conforme Lei Municipal n.º 5.126/2009, Decreto Municipal n° 9.105/2018, Resolução
Comdedica nº. 41/2021, e conforme deliberação da Comissão de Seleção nomeada pela
Resolução COMDEDICA nº. 43/2021:
RESOLVE:
Art. 1° Publicar o Resultado Preliminar da Seleção e Habilitação do Edital de Chamamento Público
nº. 02/2021 para concessão de Certificado de Autorização para Captação de Recursos
Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA/Varginha,
conforme tabela abaixo:
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Resolução nº 56/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 416ª Plenária
Ordinária, realizada na data de 07 de dezembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o cancelamento de registro da Entidade APROVAR - Associação Educacional e
Profissional de Varginha, CNPJ n° 10.569.308/0001-06, no Conselho de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDEDICA/Varginha.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 07 de dezembro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 57/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 416ª Plenária
Ordinária, realizada na data de 07 de dezembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o cancelamento de registro da Entidade Fundação Alegria, CNPJ n° 20.816.552/
0001-80, no Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA/
Varginha.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 07 de dezembro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 58/2021 - COMDEDICA

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 02 de dezembro de 2021
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 54/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 416ª Plenária
Ordinária, realizada na data de 07 de dezembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o Relatório da Comissão de Finanças referente aos valores captados pela
Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva, CNPJ n° 01.355.795/0001-13, através de
DARFs, conforme segue abaixo:
DARF

Valor

Retenção de 20% no
Valor do repasse

Rejane Botelho Nogueira
R$ 1.069,71
R$ 213,94
Cassio Aguirre Costa Pacheco R$ 1759.71
R$ 351,94
Graciano Camilo de Oliveira
R$ 800,00
R$ 160,00
TOTAL
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 07 de dezembro de 2021.

Fundo Municipal

R$ 855,77
R$ 1.407,77
R$ 640,00
R$ 2.903,54

Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 55/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 416ª Plenária
Ordinária, realizada na data de 07 de dezembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a solicitação de prorrogação de vigência do Termo de Fomento nº 44/2020,
apresentado pela Organização da Sociedade Civil NUCAP, CNPJ: 882.686/0001-04, até a data de
31/01/2022.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 07 de dezembro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 416ª Plenária
Ordinária, realizada na data de 07 de dezembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar Relatório da Comissão de Normas referente à solicitação de registro da OSC
Associação de Promoção e Assistência Nossa Senhora de Guadalupe - ASPAS, CNPJ n°
08.035.444/0001-74 com o Programa de Proteção em regime de “Orientação e Apoio Familiar” no
COMDEDICA/Varginha.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 07 de dezembro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 59/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 416ª Plenária
Ordinária, realizada na data de 07 de dezembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Destituir os membros abaixo relacionados das respectivas comissões do COMDEDICA:
a) Ana Lúcia Prado – Comissão de Normas
b) Elisane Maria da Fonseca – Comissão de apoio e acompanhamento do Conselho Tutelar
Art 2° Nomear os seguintes membros para as respectivas comissões do COMDEDICA:
a) Gisele Mendes Alves – Comissão de Políticas Públicas
b) Roberta Sarmento Barbosa – Comissão de Normas
c) Mariana Nascimento de Melo – Comissão de Apoio e Acompanhamento do Conselho Tutelar
d) Marjorie Pilar de Paula - Comissão de Normas
Art 3° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 07 de dezembro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA
ATA N.º 66 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA –
COMIVA
Aos 03 de novembro de 2021 às 08:00 h, reuniram-se os seguintes membros do COMIVA
através de mídia digital – google meet, visto a Pandemia do COVID-19 : Thaís Mendes Pereira,
Viviane Capitani Ferreira, Karen Evelyn Maio Lopes Semião Alves Rabelo, Mônica Beatriz Ferreira,
Zelma Dominghetti, Aline Azevedo Oliveira, Moacir Ferreira Aguiar, Ana Cláudia Gonçalves de
Lima, Luciana Fernandes Ramos; Luíza Helena de Paiva. Justificou a ausência: Maria Helena
Andrade. Esteve também presente Evelyne Maria Totti Ribeiro Nogueira, Técnica da Secretária
Executiva dos Conselhos. A Presidente Thaís deu início a reunião dando boas vindas aos presentes. Foi feita a leitura da ata nº 65 sendo aprovada sem ressalvas pelos conselheiros. Os
seguintes assuntos foram pauta de debate e votação pelos conselheiros: 1 – Edital para
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eleições do Conselho – triênio 2021-2024: foi enviado por e-mail aos conselheiros para leitura
prévia à reunião, a presidente perguntou se alguém teria algum questionamento referente ao
edital e explicou que as instituições tem o prazo de 04/11 a 11/11 para apresentar a candidatura.
No dia 12/11 será feita a avaliação dos documentos e publicação dos candidatos inscritos. A
eleição ocorrerá no dia 22/11, às 9 horas, na sala de reuniões da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Social, situada à Av. Benjamin Constant, 1000, Bloco I, 2º andar. O edital n° 03
referente às eleições será divulgado para todas as entidades. 2- Formação de comissão para
acompanhamento do processo eleitoral sendo aprovado os seguintes nomes: Thaís Mendes
Pereira, Viviane Capitani Ferreira e Zelma Dominghetti. 3- Resultado preliminar do Edital de
Chamamento público n° 01/2021 e Edital de Chamamento Público n° 02/2021. Thaís agradeceu a
comissão de seleção pelo empenho e bom trabalho realizado. Foi feita a leitura dos relatórios da
comissão de seleção e dado ciência das Resoluções n° 36/21 e 37/21 referente ao resultado
preliminar dos Editais. Thaís orientou que as entidades que tiveram nota mais baixa procurassem a Secretaria Executiva a fim de obter esclarecimentos sobre o Plano de Trabalho e construir
Plano mais adequado em próximos Editais. Thaís explicou ainda que no Edital 01/2021 o prazo de
recurso já se encerrou, não tendo a Comissão de Seleção recebido nenhum recurso. Sendo
assim, será possível antecipar a divulgação do Resultado Final. Se até dia 04/11, não houver
recurso referente ao resultado preliminar do Edital 02/2021, o Resultado Final também poderá ser
antecipado. 4- Edital de Furnas: Pode ser apresentada apenas 1 proposta por município, devendo o Conselho escolher em qual modalidade do Edital de Furnas será feita a inscrição. No
momento, cinco 5 entidades têm carta de captação válida (Lar São Vicente de Paulo, Conselho
Metro-politano de Pouso Alegre, Oásis, Vida Viva e Anjos de Branco), podendo um dos projetos
dessas entidades ser inscrito no edital de Furnas. A comissão de seleção fez a análise dos 05
projetos e apontou a proposta do Lar São Vicente de Paulo como a mais adequada para inscrição em Furnas. Foi lido o relatório da comissão de seleção. A Presidente explicou sobre a
possibilidade de apresentar a proposta de realização de Diagnóstico Social da Pessoa Idosa de
Varginha, proposta que seria muito relevante para o município. A Presidente colocou em votação
a proposta do Lar São Vicente de Paulo e a proposta de Diagnóstico Social. A Plenária decidiu
pela participação no Edital de Furnas com a proposta do Lar São Vicente de Paulo. O projeto da
instituição teve 07 votos e o projeto do Diagnóstico Social teve 02 votos. Na sequencia, Thaís
comentou sobre a necessidade de elaboração de novo regimento interno do Conselho. Informou que a comissão de Políticas Públicas se reuniu para revisão do Plano de Ação e Aplicação
do Conselho, mas serão necessárias outras reuniões para concluir a revisão do Plano. Informou ainda que o Lar São Vicente de Paulo participou de Edital do Fundo Nacional do Idoso e
aguarda resultado. Repassou orientações gerais sobre o Edital da Cemig, com período de
cadastramento de propostas previsto para Janeiro/2022. Thaís aproveitou a oportunidade para
agradecer o empenho dos conselheiros e propôs que seja feita uma reunião extraordinária dia
07/12 para finalização desse mandato. Foi feita leitura do relatório da comissão de normas do dia
27/10, referente a documentos apresentados pela entidade Vida Viva, que fez adequações no
Plano de Trabalho e Relatório de atividades enviados anteriormente para o Conselho. O relatório
foi aprovado por todos. Sobre a visita institucional de acompanhamento à clínica geriátrica “Viva Bem”, foi definido que as mesmas conselheiras que foram na primeira visita, deverão fazer a
visita de acompanhamento, sendo agendado para dia 05/11/2021. Na palavra livre não houve
manifestação. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a Presidente agradeceu a
presença de todos. Eu Luíza Helena de Paiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada
será assinada por mim, e pelos conselheiros.
Thaís Mendes Pereira
Ana Cláudia Gonçalves de Lima
Aline Azevedo Oliveira
Karen Evelyn Maio Lopes Semião Alves Rabelo
Luciana Fernandes Ramos
Luíza Helena de Paiva
Moacir Ferreira Aguiar
Mônica Beatriz Ferreira
Viviane Capitani Ferreira
Zelma Dominghetti

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
ATA N.º 67 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA IDOSA DE VARGINHA – CMDPI
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:00 h, reuniram-se os
seguintes membros do CMDPI através de mídia digital – google meet, visto a Pandemia do COVID19 : Thaís Mendes Pereira (Lar São Vicente de Paulo); Ana Cláudia Gonçalves de Lima (AAPIVR);
Bruno Barros Lara de Oliveira (SEHAD); Karen Evelyn Maio Lopes Semião Alves Rabelo (SEMUS)
; Luciana Fernandes Ramos (AAPIVR); Luíza Helena de Paiva (AAPIVR); Moacir Ferreira Aguiar
(AAPIVR); Zelma Dominghetti (Anjos de Branco) e Viviane Capitani Ferreira (SEHAD). Esteve
também presente Evelyne Maria, Técnica da Secretaria Executiva, e Marcela Reis, assistente
social, coordenadora do setor de Vigilância Socioassistencial da SEHAD. A Presidente, Thaís
Mendes Pereira, deu início a reunião dando boas vindas aos presentes com os seguintes
assuntos de pauta e votação pelos conselheiros: 1 - Leitura relatório da Comissão de Finanças
referente a captação de recursos realizada pelo Lar São Vicente de Paulo no valor de R$
11.412,26 (Onze mil quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos). A comissão aprovou o
repasse dos valores para a Entidade. O relatório foi aprovado por todos em Plenária. 2 - Edital de
Furnas – Thaís passou a palavra para Marcela, assistente social da SEHAD. Marcela explanou
sobre o Diagnóstico situacional da criança e do adolescente que está sendo realizado pelo
Comdedica e que a experiência tem sido positiva. O diagnóstico dará subsidio para o planejamento de ações futuras e elaboração de políticas públicas que contemplem a realidade do
município. Sendo assim, Marcela sugeriu que o CMDPI também enviasse uma proposta de
Diagnóstico da situação da pessoa idosa em Varginha. Evelyne explicou que embora o Edital de
Furnas seja explícito ao dizer que cada município deve apresentar apenas uma proposta ao
Edital de Furnas, explicou que Claudia Tenório de Furnas participou de uma reunião do Comdedica
e orientou sobre a possibilidade de envio de quantas propostas o Conselho julgar necessárias,
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mas Furnas selecionará apenas uma por município. Marcela confirmou a informação através de
contato diretamente com Claudia. Mediante as novas orientações foi matéria de discussão e
deliberação pela Plenária se o CMDPI apresentaria apenas a proposta aprovada na reunião
anterior ou se apresentaria duas propostas. Por unanimidade, os Conselheiros optaram pela
apresentação de duas propostas no Edital de Furnas 2021, sendo uma da Instituição Lar São
Vicente de Paulo (Modalidade 1) e outra proposta referente à realização de Diagnóstico situacional da pessoa idosa em Varginha (Modalidade 2). Na palavra livre não houve manifestação.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, a Presidente agradeceu a presença de
todos e lembrou que a próxima reunião será no dia 07 de dezembro . Eu Luíza Helena de Paiva,
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, e pelos conselheiros.
Thaís Mendes Pereira
Ana Cláudia Gonçalves de Lima
Karen Evelyn Maio Lopes S. Alves Rabelo
Luciana Fernandes Ramos
Luíza Helena de Paiva
Moacir Ferreira Aguiar
Zelma Dominghetti
Viviane Capitani Ferreira
Bruno Barros Lara de Oliveira

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ata nº. 356– Reunião ordinária dos membros do Conselho Municipal de Assistência
Social – CMAS, biênio 2021 - 2023
Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se os
membros do CMAS de Varginha/MG. A reunião teve início às 8:10 horas na sala de reuniões da
SEHAD, situada à Av. Benjamin Constant, 1000, 2º andar, bairro N. Sra de Fátima. Os Conselheiros participaram presencialmente e de forma remota (via Google Meet) em razão da Pandemia
Covid-19. Como representantes do governo municipal estiveram presentes Valéria Aparecida
Naves Damião Nascimento, Paulo Sergio Cicconi, Pamela Fernandes Batista – representantes da
SEHAD; Chrislaine Donizeti Nascimento Baroni – representante da SEDUC; Silvana Silva Braga
Quirino, representante da SEMFA; Sebastião Salvador Costa – representante da SEMEL, Helen
Márcia de Souza, representante da SEMUS. Como representantes da Sociedade Civil estiveram
presentes Vitor Romulo Conde dos Reis (CDCA); Berenice Rosa de Lima Sant’Anna e Elisabete
Batista Martins da Silva Barros, (ASPAS); Romilda Gomes de Oliveira Morais (ADRA), Lourdes
Meiry Marinho (Vida Viva), Quenia Andrea Antonio (LSVP); Kátia Nogueira Paiva Campos (FUVAE)
e Talita Aguiar Elisei. Como visitante participou Thaís Mendes Pereira (SEHAD). Também esteve
presente a Técnica da Secretaria Executiva, Evelyne Maria Totti Ribeiro Nogueira. Evelyne iniciou
a reunião agradecendo a presença de todos e justificou a ausência da Presidente Valéria no
início na reunião devido a outro compromisso. Foi realizada a leitura da ata anterior n° 355, sendo
aprovada por todos. Devido a um problema com o link da reunião, foi necessário reiniciar o
computador e criar outro link. Devido a esta intercorrência, Helen e Quenia perderam a conexão.
A seguir Evelyne explicou que na última eleição da sociedade civil para compor o CMAS, não
houve inscrições para representantes de trabalhadores do SUAS e a cadeira está vazia. Talita
Aguiar Elisei, assistente social na Residência Inclusiva e Verônica Neves de Souza Borges,
psicóloga no Lar São Vicente de Paulo, demonstraram interesse em ocupar a cadeira como titular e suplente, respectivamente. A inclusão de Talita e Verônica foi aprovada pelos Conselheiros. Dando continuidade, Evelyne informou que a Fuvae enviou seu Estatuto Social reformado
e o documento será substituído na pasta da Instituição. Na oportunidade, lembrou aos Conselheiros que todos os documentos enviados ao CMAS que sofrerem alterações devem ser reencaminhados ao Conselho. Na sequência, foi tratado sobre os Planos de Serviços do Estado e Thaís
(SEHAD) explanou aos conselheiros. O primeiro documento, trata-se de Termo Aditivo ao Plano
de serviços n°4251000835/2021 (Piso Mineiro), valor aditivado é de R$ 70.562,80 (setenta mil,
quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) e será utilizado no pagamento/aquisição
de benefícios eventuais (aluguel social e cestas básicas). O referido Plano foi aprovado em
reunião anterior do CMAS, mas o Aditivo não estava disponível para preenchimento no sistema
Sigcon e por este motivo não foi matéria de deliberação na reunião anterior. O segundo documento, trata-se do Plano de Serviços para manutenção da Residência Inclusiva. Thaís informou
que o município recebia mensalmente o valor de 5 (cinco) mil reais do governo Estadual para
manu-tenção da Residência Inclusiva, entretanto, este recurso não é repassado desde 2019.
Neste momento, o governo do Estado pretende pagar os valores atrasados e atuais, sendo
assim o valor do total do Plano de Serviços é o montante de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil
reais). Caso o repasse se efetive, os valores devem ser gastos exclusivamente com a Residência Inclusiva. Os Conselheiros esclareceram dúvidas com Thaís. O Termo Aditivo e o Plano de
Serviços da Resi-dência Inclusiva (Plano n° 4251000896/2021) foram aprovados pelos
Conselheiros. Os conselheiros que estavam reunidos presencialmente sugeriram que as reuniões não mais aconteçam no modo híbrido (remoto e presencial), pois dificulta a troca de
informações, a sugestão foi o retorno das reuniões presenciais. O assunto foi pauta de debate,
sendo aprovado o retorno das reuniões presenciais na SEHAD. Na palavra livre, Paulo perguntou como funciona o repasse do recurso para a Residência Inclusiva, quem gere o recurso
é a Prefeitura ou a Entidade parceira que no momento executa os serviços na Residência. As
dúvidas foram sana-das por Valéria. A seguir Valéria explicou que não tem mais disponibilidade
para a Presidência do CMAS, devido a demandas de serviço. A Secretária Executiva ficou de
verificar no Regimento Interno se a Presidência deve ser assumida pela Vice-Presidente ou será
necessário realizar outra eleição da mesa diretora. O assunto será pauta da próxima reunião.
Alguns conselheiros expuseram que não poderão participar da próxima reunião, dia 21/12.
Sendo assim, o acordado foi agendar uma reunião extraordinária antes do dia 20/12. Evelyne
falou da importância da próxima reunião, onde será discutido sobre o Plano Municipal de As-
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sistência Social que orientará as ações da Política de Assistência pelos próximos 04 anos.
Evelyne encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Sem mais para o momento, Eu,
Evelyne Maria Totti Ribeiro Nogueira, lavrei essa ata que depois de lida e aprovada será assinada
pelosconselheiros.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Paulo Sergio Cicconi
Pamela Fernandes Batista
Chrislaine Donizeti Nascimento Baroni
Silvana Silva Braga Quirino
Sebastião Salvador Costa
Vitor Romulo Conde dos Reis
Berenice Rosa de Lima Sant’Anna
Elisabete Batista Martins da Silva Barros
Quenia Andrea Antonio
Kátia Nogueira Paiva Campos
Helen Márcia de Souza
Romilda Gomes de Oliveira Morais (ADRA)
Lourdes Meiry Marinho
Talita Aguiar Elisei

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 405/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 404/2021
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 404/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos à data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
Varginha, 03 de dezembro de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 251/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 241/2021
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
785/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 241/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 07 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 250/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 248/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS
ONCOLÓGICAS, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 28/12/2021, 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, 07 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 251/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 249/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA, FURGÃO, TIPO
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A, SIMPLES REMOÇÃO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 29/12/2021, às 9h30min.
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, 07 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 252/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 250/2021
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 o FORNECIMENTO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 03/01/2022, 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, 07 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 253/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 251/2021
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 INSUMOS PARA
LABORATÓRIO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 04/01/2022, 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, 07 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 254/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 252/2021
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 INSUMOS PARA
LABORATÓRIO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 05/01/2022, 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, 07 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 255/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 253/2021
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 INSUMOS PARA
LABORATÓRIO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 07/01/2022, 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, 07 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 256/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 254/2021
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 ESPECIALIZADOS NO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 07/01/2022, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 07 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. 212/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 210/2021
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 ONCOLÓGICOS em favor
das empresas: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 017 - cisplatina 50mg/
50ml, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por fa; item 018 - citarabina 1g/10ml (pronto para
uso), ao preço de r$ 54,8000 (cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) por fa; item 029 doxorrubicina (clor. de) 10mg i.v, ao preço de r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por fr; item 056 metotrexato 50 mg / 2 ml injetavel pronto p/uso, ao preço de r$ 16,9000 (dezesseis reais e
noventa centavos) por fr; item 057 - metotrexato 500mg / 5 ml po frasco/inj/ pronto p/uso, ao
preço de r$ 36,9000 (trinta e seis reais e noventa centavos) por fa; BIOMIG MAT. MEDICO
HOSPITALARES LTDA - item 012 - ciclofosfamida 1gr pó entemporaneo injetável, ao preço de r$
48,5600 (quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) por fa; item 013 - ciclofosfamida
200mg pó intemporanio injetavel, ao preço de r$ 13,0800 (treze reais e oito centavos) por fa; item
046 - ifosfamida 500mg inj., ao preço de r$ 54,2600 (cinquenta e quatro reais e vinte e seis
centavos) por fa; MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 004 - acido zoledronico 4mg/5ml
pronto p/uso, ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos) por fr; item 016 cisplatina 100mg/100ml , ao preço de r$ 69,9000 (sessenta e nove reais e noventa centavos) por
fa; item 032 - filgrastima 300mcg - frasco ampola ou seringa, ao preço de r$ 29,9000 (vinte e
nove reais e noventa centavos) por fa; item 055 - mesna 400mg/4ml ap, ao preço de r$ 7,2500
(sete reais e vinte e cinco centavos) por ap; item 058 - metotrexato 500mg/20 ml po frasco/inj/
pronto p/uso, ao preço de r$ 29,7900 (vinte e nove reais e setenta e nove centavos) por fa; item
060 - oxaliplatina 100mg em pó liofilizado, ao preço de r$ 74,9000 (setenta e quatro reais e
noventa centavos) por fr; item 061 - oxaliplatina 50mg-fr/pó liofilizado, ao preço de r$ 34,5000
(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) por fa; GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E
COMERCIO LTDA - ME - item 069 - tretinoina 10mg, ao preço de r$ 13,6600 (treze reais e
sessenta e seis centavos) por cp; BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 015 ciproterona (acetato de) 50mg, ao preço de R$ 1,3500 (Hum Real e Trinta e Cinco Centavos) por
CP; item 030 - doxorrubicina (clor. de) 50MG iv, ao preço de r$ 47,0000 (quarenta e sete reais)
por fa; item 039 - gefitinibe 250 mg, ao preço de r$ 131,9700 (cento e trinta e um reais e noventa
e sete centavos) por cp; item 052 - megestrol (acetato de) 160mg, ao preço de r$ 4,1000 (quatro
reais e dez centavos) por cp; item 054 - mercaptopurina 50mg, ao preço de r$ 3,6900 (tres reais
e sessenta e nove centavos) por cp; item 068 - tioguaina 40mg, ao preço de R$ 8,1200 (Oito
Reais e Doze Centavos) por CP; item 072 - vincristina (sulfato de) 1mg/1ml, ao preço de r$
22,2000 (vinte e dois reais e vinte centavos) por fa; COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 002 - acido folinico 50mg/5ml, ao preço de R$ 22,5000
(vinte e dois reais e cinquenta centavos) por fr; item 003 - acido zoledronico 4mg po liofilizado,
ao preço de R$ 14,0000 (Quatorze Reais) por fr; item 006 - inibidor de aromatase 1mg (anastrozol),
ao preço de r$ 0,4600 (quarenta e seis centavos) por cp; item 008 - bleomicina (sulfato de) 15mg/
frs diluente 5ml, ao preço de r$ 278,2600 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos)
por ap; item 009 - bortezomibe 3,5 mg, ao preço de r$ 373,0000 (trezentos e setenta e tres reais)
por fa; item 010 - capecitabina 500mg, ao preço de r$ 2,9900 (dois reais e noventa e nove
centavos) por cp; item 066 - temozolomida 100 mg, ao preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais) por
cap; item 067 - temozolomida 20 mg, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por cap; TRES PHARMA
DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 011 - carboplatina 450mg/45ml injetavel pronto p/uso,
ao preço de r$ 88,0000 (oitenta e oito reais) por fr; item 027 - docetaxel 20mg - fr/ap, ao preço
de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por fa; item 028 - docetaxel 80mg, ao preço de r$
134,0000 (cento e trinta e quatro reais) por fa; item 038 - fulvestranto 250mg/5ml, ao preço de r$
313,0000 (trezentos e treze reais) por ap; item 050 - inibidor lhrh leuprolida 7,5mg, ao preço de
r$ 238,0000 (duzentos e trinta e oito reais) por fr; item 063 - paclitaxel 300mg/50ml, ao preço de
r$ 89,0000 (oitenta e nove reais) por fa; SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA-EPP - item
042 - hidroxiureia 500mg cp, ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por
cp; item 065 - tamoxifeno (citrato de) 20mg, ao preço de r$ 0,5800 (cinquenta e oito centavos)
por cp; VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 007 - bicalutamida
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50 mg, ao preço de r$ 1,0500 (hum real e cinco centavos) por cp; item 020 - clor. de topotecano
4mg/4ml, ao preço de r$ 160,0000 (cento e sessenta reais) por ap; item 021 - clorambucil 2mg,
ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por cp; item 022 - dacarbazina 100mg po liofilizado fr/ap, ao
preço de r$ 24,0000 (vinte e quatro reais) por fa; item 023 - dacarbazina 200mg pó liofilizado, ao
preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por fa; item 031 - etoposideo 100mg / 5 ml frs injetavel/pronto
p/uso , ao preço de r$ 17,8000 (dezessete reais e oitenta centavos) por fa; item 036 - flutamida
250mg, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por cp; item 040 - gencitabina (clor.
de) 200mg/5ml, ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais) por fr; item 041 - gencitabina (clor. de)
antineoplasico 1g, Ao Preço De R$ 73,0000 (Setenta E Tres Reais) Por Fr; Item 045 - Ifosfamida
1gr frasco/po liofilizado, ao preço de r$ 49,0000 (quarenta e nove reais) por fa; item 049 irinotecano (clor. de) 100mg/5ml, ao preço de r$ 35,0000 (Trinta e Cinco Reais) por FR; item 053
- melfalano 2mg, ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por cp; item
059 - mitoxantrona (clor. de) 20mg/10ml, ao preço de R$ 155,0000 (Cento e Cinquenta e Cinco
Reais) por AP; item 062 - paclitaxel 100mg/16,7ml frasco injetavel pronto p/uso, ao preço de R$
37,0000 (Trinta e Sete Reais) por AP; item 064 - pamidronato dissódico 90mg/10ml, ao preço de
r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por fa; item 070 - vacina onco b.c.g liofilizada 40mg, ao preço
de r$ 340,0000 (trezentos e quarenta reais) por ap; item 073 - vincristina (sulfato de) 2mg/2ml, ao
preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por fa; item 076 - vinorelbina 50mg/5ml , ao preço de r$
150,0000 (cento e cinquenta reais) por ap; CM HOSPITALAR S.A - item 074 - vinorelbina 20mg,
ao preço de r$ 134,7100 (cento e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) por cp; item 075
- vinorelbina 30mg, ao preço de r$ 202,1800 (duzentos e dois reais e dezoito centavos) por cp.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, dois 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. 213/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 211/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS em favor das
empresas: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 001 - acetilcisteina 200mg
, ao preço de r$ 0,5400 (cinquenta e quatro centavos) por env; item 002 - acetilcisteina 600mg,
ao preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos) por env; item 004 - aciclovir ev 250 mg, ao preço
de r$ 5,9000 (cinco reais e noventa centavos) por fr; item 008 - acido folico 5mg , ao preço de r$
0,0500 (cinco centavos) por cp; item 010 - adenosina 6mg/2ml, ao preço de r$ 10,3000 (dez reais
e trinta centavos) por ap; item 022 - amiodarona (cloridrato de) 200 mg, ao preço de r$ 0,4200
(quarenta e dois centavos) por cp; item 024 - amoxicilina + clavulanato de potassio 875mg +
125mg, ao preço de r$ 1,7000 (hum real e setenta centavos) por cp; item 027 - anlodipino
(besilato de) 10mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 028 - anlodipino (besilato
de) 5mg, ao preço de r$ 0,0300 (tres centavos) por cp; item 029 - atenolol 25mg, ao preço de r$
0,0600 (seis centavos) por cp; item 032 - azitromicina 500mg, ao preço de r$ 0,8200 (oitenta e
dois centavos) por cp; item 042 - butilbrometo de escopolamina + dipirona sodica 10mg + 250mg,
ao preço de r$ 0,3900 (trinta e nove centavos) por cp; item 047 - captopril 25mg, ao preço de r$
0,0400 (quatro centavos) por cp; item 052 - carvedilol 12,5mg, ao preço de r$ 0,1100 (onze
centavos) por cp; item 055 - cefalexina 500mg, ao preço de r$ 0,3200 (trinta e dois centavos) por
cp; item 056 - cefazolina sodica 1g , ao preço de r$ 6,3000 (seis reais e trinta centavos) por ap;
item 057 - cefepima 1g, ao preço de r$ 13,2600 (treze reais e vinte e seis centavos) por fa; item
061 - cetoconazol 200mg, ao preço de r$ 0,2800 (vinte e oito centavos) por cp; item 066 ciprofloxacino (cloridrato de) 500mg, ao preço de r$ 0,2700 (vinte e sete centavos) por cp; item
069 - cisatracurio (besilato de) 10mg/5ml , ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por ap; item
070 - claritromicina 500mg, ao preço de r$ 2,7800 (dois reais e setenta e oito centavos) por cp;
item 082 - solução de cloreto de sodio 0,9%, estéril, apirogenico, sem conservantes para uso
externo. indicado para lavagem de lentes, limpeza de ferimentos, hidratação de mucosas,
nebulização, volume de 250ml. embalagem produzida em frasco plastico de polietileno de baixa
densidade com abertura em twist-off, podendo ou não acompanharbico plastico dosador esteril
para realização de jato compressao. nao possui na embalagem alça de sustentação para não
permitir o encaixe do frasco no suporte de soro - sistema aberto. , ao preço de r$ 2,5000 (dois
reais e cinquenta centavos) por fr; item 083 - cloreto de sódio 0,9% 10ml, ao preço de r$ 0,4300
(quarenta e tres centavos) por ap; item 089 - complexo b, ao preço de r$ 0,0500 (cinco centavos)
por cp; item 100 - dexametasona (acetato de) creme 10mg/10g, ao preço de r$ 1,0900 (hum real
e nove centavos) por tb; item 101 - dexametasona (fosfato dissodico de) 10mg/2,5ml, ao preço
de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por ap; item 103 - dexametasona 4mg, ao preço de
r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por cp; item 107 - dexclorfeniramina (maleato de) 2mg, ao preço
de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 118 - dipirona sodica 1g/2ml, ao preço de r$ 0,7200
(setenta e dois centavos) por ap; item 121 - dipirona sódica 500mg, ao preço de r$ 0,1000 (dez
centavos) por cp; item 122 - dobutamina (cloridrato de) 250mg/20ml, ao preço de r$ 5,6100
(cinco reais e sessenta e um centavos) por un; item 125 - enalapril (maleato de) 10mg, ao preço
de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 130 - epinefrina (hemitartarato de) 1mg/1ml adrenalina, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por ap; item 131 - espironolactona 25mg, ao preço
de r$ 0,1500 (quinze centavos) por cp; item 132 - espironolactona 50mg, ao preço de r$ 0,2900
(vinte e nove centavos) por cp; item 137 - fluconazol 150mg, ao preço de r$ 0,4300 (quarenta e
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tres centavos) por cp; item 139 - fluoresceína sódica 20% 1g/5ml, ao preço de r$ 17,9200
(dezessete reais e noventa e dois centavos) por ap; item 141 - furosemida 40mg, ao preço de r$
0,0700 (sete centavos) por cp; item 145 - gliclazida 30mg, ao preço de r$ 0,1300 (treze centavos)
por cp; item 148 - glicose 50% 20ml, ao preço de r$ 1,2900 (hum real e vinte e nove centavos) por
ap; item 155 - hidrocortisona (succinato sodico de) 100mg, ao preço de r$ 2,2000 (dois reais e
vinte centavos) por ap; item 156 - hidrocortisona (succinato sodico de) 500mg, ao preço de r$
4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por ap; item 164 - ipratropio (brometo de) solucao p/
inalacao 0,25mg/ml 20ml, ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por vd; item 165 - isossorbida
(dinitrato de) 5 mg sublingual, ao preço de r$ 0,2600 (vinte e seis centavos) por cp; item 167 ivermectina 6mg, ao preço de r$ 0,5700 (cinquenta e sete centavos) por cp; item 175 - levotiroxina
sodica 25mcg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 176 - levotiroxina sodica
100mcg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 181 - lidocaina (cloridrato de) 2% s/
v 5ml , ao preço de r$ 3,3600 (tres reais e trinta e seis centavos) por fr; item 184 - loperamida
(cloridrato de) 2mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 190 - metformina (cloridrato de) 500mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 191 - metformina (cloridrato
de) 850mg, ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por cp; item 197 - metoclopramida (cloridrato
de) 10mg/2ml, ao preço de r$ 0,6400 (sessenta e quatro centavos) por ap; item 202 - metronidazol 250mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; item 208 - neomicina(sulfato)
5mg/g + bacitracina 250ui/g - 50g, ao preço de r$ 7,2000 (sete reais e vinte centavos) por tb; item
212 - nistatina 100.000ui/4g creme vaginal 60g, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta
centavos) por tb; item 216 - norepinefrina (hemitartarato de) 8mg/4ml, ao preço de r$ 6,4800
(seis reais e quarenta e oito centavos) por ap; item 217 - norfloxacino 400mg, ao preço de r$
0,4000 (quarenta centavos) por cp; item 218 - oleo mineral 100% 100ml, ao preço de r$ 2,3400
(dois reais e trinta e quatro centavos) por fr; item 220 - omeprazol 20mg - apresentacao: blister
(capsulas, comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,1000 (dez
centavos) por cp; item 223 - oxacilina sodica 500mg, ao preço de r$ 1,4400 (hum real e quarenta
e quatro centavos) por fa; item 224 - paracetamol 200mg/ml solucao oral 15ml, ao preço de r$
1,3600 (hum real e trinta e seis centavos) por fr; item 225 - paracetamol 500mg, ao preço de r$
0,1100 (onze centavos) por cp; item 226 - paracetamol 750mg, ao preço de r$ 0,1700 (dezessete
centavos) por cp; item 233 - prednisona 20mg, ao preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por
cp; item 234 - prednisona 5mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 236 prometazina (cloridrato de) 25mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; item 245 rivaroxabana 15mg, ao preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos) por cp; item 246 rivaroxabana 20 mg, ao preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos) por cp; item 248 saccharomyces boulardii 100mg - apresentacao: blister (capsulas, comprimidos e/ou drageas),
nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,6400 (sessenta e quatro centavos) por cp; item 249
- simeticona 750mg/10ml emulsao oral , ao preço de r$ 1,2200 (hum real e vinte e dois centavos)
por fr; item 264 - sulfadiazina de prata 1% 400g, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por pt;
item 266 - sulfametoxazol + trimetoprima 400mg+80mg, ao preço de r$ 0,1900 (dezenove centavos)
por cp; item 271 - sulfato ferroso 40mg - apresentacao: blister (capsulas, comprimidos e/ou
drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,0500 (cinco centavos) por cp; item 275 terbutalina (sulfato de) 0,5mg/ml, ao preço de r$ 1,4800 (hum real e quarenta e oito centavos) por
ap; item 276 - tiamina (cloridrato de) 100mg/ml, ao preço de r$ 7,1700 (sete reais e dezessete
centavos) por ap; item 279 - vancomicina (cloridrato de)500mg, ao preço de r$ 4,2500 (quatro
reais e vinte e cinco centavos) por fr; item 283 - voriconazol 200mg, ao preço de r$ 20,1500
(vinte reais e quinze centavos) por cp; item 284 - voriconazol 50mg, ao preço de r$ 31,5000
(trinta e um reais e cinquenta centavos) por cp; biomig mat. medico hospitalares ltda - item 016 albumina humana 20% 10g/50ml, ao preço de r$ 114,0000 (cento e quatorze reais) por fr;
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 041 - bupivacaina
(clor)+glicose 0,5% 4ml pesada -esteril pack , ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e noventa e nove
centavos) por fr; item 074 - clonidina (cloridrato de) 150mcg/ml, ao preço de r$ 8,0400 (oito reais
e quatro centavos) por ap; item 086 - cloridrato de ropivacaína - injetável 7,5 mg/ml (0,75%) 20 ml,
ao preço de r$ 16,6000 (dezesseis reais e sessenta centavos) por ap; item 087 - colagenase
18ui/30g, ao preço de r$ 12,2200 (doze reais e vinte e dois centavos) por tb; item 097 - dantrolen
sodico 3 1/2 h20 + diluente, ao preço de r$ 186,8300 (cento e oitenta e seis reais e oitenta e tres
centavos) por fr; item 112 - difenidramina (cloridrato) 50mg/ml, ao preço de r$ 17,9500 (dezessete
reais e noventa e cinco centavos) por ap; item 134 - fenilefrina (cloridrato) 10mg/ml - 1ml, ao
preço de r$ 9,9300 (nove reais e noventa e tres centavos) por ap; item 150 - heparina sodica
subcutanea 5000 ui/0,25ml, ao preço de r$ 9,0800 (nove reais e oito centavos) por ap; item 169
- levobupivacaina (cloridrato de) 0,25% s/v 20ml (esteril pack), ao preço de r$ 25,9300 (vinte e
cinco reais e noventa e tres centavos) por fa; item 170 - levobupivacaina (cloridrato de) 0,5% s/
v 20ml (esteril pack), ao preço de r$ 25,4300 (vinte e cinco reais e quarenta e tres centavos) por
fa; item 171 - levobupivacaina (cloridrato de) 0,5%+epinefrina 1.200.000 c/v 20ml esteril pack, ao
preço de r$ 26,4200 (vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) por fa; item 172 levobupivacaina isobarica (cloridrato) 0,5% 4ml esteril pack, ao preço de r$ 9,3000 (nove reais
e trinta centavos) por ap; item 177 - lidocaina (cloridrato de) 1% s/v 20ml esteril pack, ao preço
de r$ 8,0000 (oito reais) por fr; item 179 - lidocaina (cloridrato de) 2% +epinefrina 1.200.000 c/v
20ml esteril pack, ao preço de r$ 7,1500 (sete reais e quinze centavos) por ap; item 182 lidocaina (cloridrato) 2% geleia esteril 10g (seringa)., ao preço de r$ 19,5800 (dezenove reais e
cinquenta e oito centavos) por tb; item 183 - lidocaina spray 10% 50ml (cloridrato de), ao preço
de r$ 48,0000 (quarenta e oito reais) por fr; item 189 - metaraminol 10mg/ml - 1ml, ao preço de r$
5,3500 (cinco reais e trinta e cinco centavos) por ap; item 200 - metoprolol (tartarato de) 5mg/5ml,
ao preço de r$ 17,5900 (dezessete reais e cinquenta e nove centavos) por ap; item 269 - sulfato
de bario 100% 150ml suspensao oral, ao preço de r$ 16,3300 (dezesseis reais e trinta e tres
centavos) por fr; item 282 - voriconazol 200mg, ao preço de r$ 196,0000 (cento e noventa e seis
reais) por fa; MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 037 - bisacodil 5mg , ao preço de r$ 0,2000
(vinte centavos) por cp; item 058 - ceftazidima sodica 1g, ao preço de r$ 14,1000 (quatorze reais
e dez centavos) por fr; item 116 - dimenidrinato + cloridrato de piridoxina + frutose + glicose
30mg+50mg+1000mg+1000mg/10ml - ev, ao preço de r$ 2,6300 (dois reais e sessenta e tres
centavos) por ap; item 180 - lidocaina (cloridrato de) 2% s/ v 20ml esteril pack, ao preço de r$
5,2600 (cinco reais e vinte e seis centavos) por fr; item 194 - metilprednisolona 125mg, ao preço
de r$ 9,6000 (nove reais e sessenta centavos) por fr; item 195 - metilprednisolona 500mg, ao
preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais) por fr; item 198 - metoprolol (succinato de) 25mg, ao
preço de r$ 0,2700 (vinte e sete centavos) por cp; item 199 - metoprolol (succinato de) 50mg, ao
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preço de r$ 0,5100 (cinquenta e um centavos) por cp; item 206 - naproxeno 500mg, ao preço de
r$ 0,5300 (cinquenta e tres centavos) por cp; item 232 - polissulfato de mucopolissacarideo 5mg/
g gel, ao preço de r$ 12,4900 (doze reais e quarenta e nove centavos) por tb; item 272 suxametonio (cloreto de) 500mg/10ml, ao preço de r$ 18,1000 (dezoito reais e dez centavos) por
ap; item 281 - varfarina sodica 5mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; VALE
COMERCIAL EIRELI - item 005 - aciclovir 400mg, ao preço de r$ 0,9800 (noventa e oito centavos)
por cp; item 006 - acido acetilsalicilico 100mg, ao preço de r$ 0,0500 (cinco centavos) por cp;
item 007 - acido ascorbico 500mg/5ml, ao preço de r$ 4,2800 (quatro reais e vinte e oito centavos)
por ap; item 015 - albendazol 400mg, ao preço de r$ 0,4400 (quarenta e quatro centavos) por cp;
item 017 - alopurinol 300mg, ao preço de r$ 0,2500 (vinte e cinco centavos) por cp; item 026 anfotericina b 50mg, ao preço de r$ 27,9900 (vinte e sete reais e noventa e nove centavos) por
fa; item 030 - atenolol 50mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 031 - atropina
(sulfato de) 0,25mg/ml, ao preço de r$ 0,5400 (cinquenta e quatro centavos) por ap; item 036 bicarbonato de sodio 8,4% 10ml, ao preço de r$ 0,8300 (oitenta e tres centavos) por ap; item 039
- bromoprida 10mg, ao preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por cp; item 045 - butilbrometo de
escopolamina+dipirona sodica 6,67mg/ml+333,4mg/ml sol.oral 20ml, ao preço de r$ 7,0000 (sete
reais) por fr; item 048 - captopril 50mg, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por cp; item 053
- carvedilol 3.125mg, ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por cp; item 054 - carvedilol 6,25mg,
ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por cp; item 064 - cilostazol 100mg, ao preço de r$ 0,5300
(cinquenta e tres centavos) por cp; item 065 - cilostazol 50mg, ao preço de r$ 0,2700 (vinte e
sete centavos) por cp; item 075 - clopidogrel (bissulfato de) 75mg, ao preço de r$ 0,4000
(quarenta centavos) por cp; item 078 - cloreto de calcio 10% 10ml, ao preço de r$ 6,9900 (seis
reais e noventa e nove centavos) por ap; item 079 - cloreto de potassio solucao oral 6g/100ml ,
ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por vd; item 080 - cloreto de potassio
10% 10ml, ao preço de r$ 0,4500 (quarenta e cinco centavos) por ap; item 088 - colchicina
0,5mg, ao preço de r$ 0,2300 (vinte e tres centavos) por cp; item 090 - complexo b - cloridrato
tiamina 10mg + riboflavina-5-fosfato de sodio 2,5mg + nicotinamida 30mg + cloridrato piridoxina
2,5mg + pantotenato calcio 6mg/2ml, ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por ap; item 099 desogestrel 0,075mg, ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos) por cp; item 110 - diclofenaco de
potássio 50mg, ao preço de r$ 0,0900 (nove centavos) por cp; item 113 - digoxina 0,25mg, ao
preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por cp; item 114 - diltiazen (cloridrato de) 30mg, ao preço
de r$ 0,2000 (vinte centavos) por cp; item 115 - diltiazen (cloridrato de) 60mg, ao preço de r$
0,2500 (vinte e cinco centavos) por cp; item 119 - dipirona sodica 500mg/ml solucao oral 10 ml,
ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por fr; item 123 - docusato de sodio + bisacodil
60mg + 5mg, ao preço de r$ 0,6800 (sessenta e oito centavos) por cp; item 138 - fluconazol
200mg/100ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$ 14,1900 (quatorze reais e
dezenove centavos) por ap; item 143 - glibenclamida 5mg, ao preço de r$ 0,0400 (quatro
centavos) por cp; item 149 - gluconato de calcio 10% 10ml, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por
ap; item 151 - heparina sodica 25000 ui/5ml, ao preço de r$ 22,6300 (vinte e dois reais e sessenta
e tres centavos) por fa; item 153 - hidroclorotiazida 25mg, ao preço de r$ 0,0300 (tres centavos)
por cp; item 158 - hidroxido de ferro iii (sacarato de) 100mg/5ml - iv, ao preço de r$ 14,0000
(quatorze reais) por ap; item 160 - imipenem + cilastatina sodica 500mg + diluente, ao preço de r$
22,7500 (vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) por fr; item 166 - isossorbida (mononitrato
de) 20mg, ao preço de r$ 0,2100 (vinte e um centavos) por cp; item 173 - levofloxacino 500mg,
ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por cp; item 174 - levofloxacino 500mg / 100
ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$ 19,9000 (dezenove reais e noventa
centavos) por bol; item 185 - losartana potassica 50mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis centavos)
por cp; item 196 - metoclopramida (cloridrato de) 10mg, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos)
por cp; item 201 - metronidazol geleia 50g, ao preço de r$ 6,8000 (seis reais e oitenta centavos)
por tb; item 203 - metronidazol 500mg/100ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$
4,1200 (quatro reais e doze centavos) por bol; item 210 - nifedipino 20mg, ao preço de r$ 0,2900
(vinte e nove centavos) por cp; item 211 - nistatina 100.000 ui/ml suspensao oral 50ml - sem
sabor, ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por fr; item 213 nitrofurantoina 100mg , ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos) por cp; item 215 nitroprusseto de sodio 50mg/2ml, ao preço de r$ 18,2900 (dezoito reais e vinte e nove centavos)
por ap; item 222 - ondansetrona (cloridrato de) 8mg/4ml, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e
noventa centavos) por ap; item 238 - propatilnitrato 10mg, ao preço de r$ 0,5000 (cinquenta
centavos) por cp; item 250 - sinvastatina 20mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp;
item 262 - solucao glicerinada 12% 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 7,7000 (sete reais e
setenta centavos) por fr; item 265 - sulfadiazina de prata 1% 50g, ao preço de r$ 6,6800 (seis
reais e sessenta e oito centavos) por pt; item 277 - tiamina (cloridrato) 300mg, ao preço de r$
0,4500 (quarenta e cinco centavos) por cp; item 280 - varfarina sodica 2,5mg, ao preço de r$
0,3700 (trinta e sete centavos) por cp; tecvida comercio e distribuição ltda - item 133 - esponja
de gelatina absorvivel 80 x 125mm (100cm²) x 10mm. tamanho 100, ao preço de r$ 120,0000
(cento e vinte reais) por un; BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 009 - acido
tranexamico 250mg/5ml, ao preço de r$ 4,8700 (quatro reais e oitenta e sete centavos) por ap;
item 018 - alteplase 50mg + diluente , ao preço de r$ 2.230,1300 (dois mil e duzentos e trinta reais
e treze centavos) por ap; item 073 - clonidina (cloridrato de) 0,1mg, ao preço de r$ 0,2000 (vinte
centavos) por cp; item 104 - dexametasona colirio 0,1%, ao preço de r$ 6,7700 (seis reais e
setenta e sete centavos) por fr; item 106 - dexametasona + neomicina + polimixina b 5ml., ao
preço de r$ 14,0200 (quatorze reais e dois centavos) por fr; item 126 - enoxaparina sodica
20mg/0,2ml - seringa com dispositivo de seguranca - subcutanea, ao preço de r$ 17,9500
(dezessete reais e noventa e cinco centavos) por sg; item 127 - enoxaparina sodica 40mg/0,4ml
-seringa com dispositivo de seguranca - subcutanea, ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais
e cinquenta centavos) por sg; item 129 - enoxaparina sodica 80mg/0,8ml - seringa com dispositivo
de seguranca - subcutanea, ao preço de r$ 40,7000 (quarenta reais e setenta centavos) por sg;
item 152 - hidralazina (cloridrato de) 50mg, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por cp;
item 157 - hidroxicloroquina (sulfato de) 400mg, ao preço de r$ 1,4800 (hum real e quarenta e oito
centavos) por cp; item 161 - indapamida 1,5mg , ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por cp;
item 240 - protamina (cloridrato de) 1000 ui/ ml 5ml, ao preço de r$ 3,2300 (tres reais e vinte e tres
centavos) por ap; item 244 - rivaroxabana 10 mg, ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta
centavos) por cp; COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item
033 - azitromicina 500mg ev, ao preço de r$ 29,9900 (vinte e nove reais e noventa e nove
centavos) por fr; item 034 - benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui, ao preço de r$ 6,1400 (seis
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reais e quatorze centavos) por ap; item 059 - ceftriaxona sodica 1g i.m. + diluente, ao preço de
r$ 8,2700 (oito reais e vinte e sete centavos) por fa; item 060 - ceftriaxona sodica 1g iv, ao preço
de r$ 4,7400 (quatro reais e setenta e quatro centavos) por ap; item 071 - claritromicina 500mg
iv, ao preço de r$ 32,8200 (trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) por fa; item 188 meropenem 500mg, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por fr; item 204 - micafungina sodica
100mg ev, ao preço de r$ 350,7500 (trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) por
ap; item 229 - piperacilina-tazobactan 4g+500mg, ao preço de r$ 17,9000 (dezessete reais e
noventa centavos) por fr; item 230 - poliestirenossulfonato de calcio envelope com 30 gramas,
ao preço de r$ 21,9400 (vinte e um reais e noventa e quatro centavos) por env; item 278 tigeciclina 50mg/5ml, ao preço de r$ 214,1300 (duzentos e quatorze reais e treze centavos) por
ap; INOVAMED HOSPITALAR LTDA - item 140 - furosemida 20mg/2ml, ao preço de r$ 0,8500
(oitenta e cinco centavos) por ap; item 168 - lactulose 667mg/ml xarope 120ml, ao preço de r$
5,9600 (cinco reais e noventa e seis centavos) por fr; item 207 - neomicina (sulfato de) +bacitracina zincica 5mg/g + 25ui/g pomada 15g , ao preço de r$ 2,1000 (dois reais e dez centavos) por
tb; TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 023 - amoxicilina + clavulanato de
potassio 500mg+125mg, ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por cp; FRESENIUS KABI
BRASIL LTDA - item 012 - agua destilada 1l - sistema fechado, ao preço de r$ 4,3000 (quatro
reais e trinta centavos) por fr; item 013 - agua destilada 250ml - sistema fechado, ao preço de r$
2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por fr; item 014 - agua destilada 500ml sistema fechado,
ao preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos) por fr; item 067 - ciprofloxacino 200mg/100ml
sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos)
por bol; item 068 - ciprofloxacino 400mg/200ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de
r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por bol; item 159 - hidroxietilamido 6% - frasco ou bolsa - 500ml,
ao preço de r$ 32,7000 (trinta e dois reais e setenta centavos) por fr; item 251 - solucao cloreto
de sodio 0,9% 100ml, sistema fechado, autocicatrizante c/ sitio lateral para injecao de medicamentos inerte ergomico- livre de pvc - embalagem: frasco rígido, ao preço de r$ 2,1200 (dois
reais e doze centavos) por fr; item 252 - solucao cloreto de sodio 0,9% 1000ml, sistema fechado
autocicatrizante c/ sitio lateral p/ injecao de medicamentos inerte ergomico em polietileno embalagem: frasco rígido, ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por fr; item 253
- solucao cloreto de sodio 0,9% 250ml, sistema fechado autocicatrizante c/ sitio lateral para
injecao de medicamentos inerte ergomico- livre de pvc - embalagem: frasco rígido, ao preço de
r$ 2,2000 (dois reais e vinte centavos) por fr; item 254 - solucao cloreto de sodio 0,9% 500ml,
sistema fechado autocicatrizante c/ sitio lateral p/ injecao de medicamentos inerte ergomico livre
de pvc - embalagem: frasco rígido, ao preço de r$ 2,6500 (dois reais e sessenta e cinco
centavos) por fr; item 256 - solucao de glicose 5% e cloreto de sodio 0,9% 250ml sistema
fechado, ao preço de r$ 2,4800 (dois reais e quarenta e oito centavos) por fr; item 257 - solucao
de glicose 5% e cloreto de sodio 0,9% 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,7000 (dois reais
e setenta centavos) por fr; item 258 - solu-cao de glicose 5% isotonica 250ml sistema fechado,
ao preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos) por fr; item 259 - solucao de glicose 5%
isotonica 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,6800 (dois reais e sessenta e oito centavos)
por fr; item 260 - solucao de ringer com lactato 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,9000
(dois reais e noventa centavos) por fr; item 261 - solucao de ringer simples 500ml sistema
fechado, ao preço de r$ 2,9000 (dois reais e noventa centavos) por fr; item 263 - solucao manitol
20% 250ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por fr; UNIAO
QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 062 - cetoprofeno 100mg iv, ao preço de r$
3,4000 (tres reais e quarenta centavos) por fr; item 072 - clindamicina (fosfato de) 600mg/4ml, ao
preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por ap; item 219 - omeprazol sodico 40mg +
diluente, ao preço de r$ 16,0000 (dezesseis reais) por fa; item 273 - teicoplanina 200mg/3ml, ao
preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais) por fa; item 274 - teicoplanina 400mg/3ml, ao preço de r$
45,0000 (quarenta e cinco reais) por fa; VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - item 128 - enoxaparina sodica 60mg/0,6ml - seringa com dispositivo de seguranca subcutanea, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por sg; item 162 - insulina humana nph 100
ui/ml 10ml, ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por fr; item 163 insulina humana regular 100 ui/ml 10ml, ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos)
por fa; item 231 - polimixina b (sulfato de) 500.000 ui, ao preço de r$ 24,0000 (vinte e quatro
reais) por fa; cm hospitalar s.a - item 247 - rocuronio (brometo de) 50mg/5ml, ao preço de r$
11,3300 (onze reais e trinta e tres centavos) por ap; FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - item 025 ampicilina sodica 2g+sulbactam sodico 1g, ao preço de r$ 14,1000 (quatorze reais e dez centavos) por fr; item 040 – bromoprida 10mg/2ml, ao preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta
centavos) por ap; item 221 - ondansetrona (cloridrato de) 4mg/2ml, ao preço de r$ 2,5000 (dois
reais e cinquenta centavos) por ap.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, nove dezembro de
2021.

50mg/2ml, ao preço de r$ 19,0700 (dezenove reais e sete centavos) por ap; item 002 - azul de
metileno 1% 10 mg / ml ampola de vidro incolor 5 ml, ao preço de r$ 8,1100 (oito reais e onze
centavos) por ap.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, nove 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. 217/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 215/2021

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;
• cumprir as determinações deste Edital.

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 MANIPULADOS em favor da
empresa: CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED ESP LTDA item 001 - azul patente 2,5%

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 226/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 224/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL em favor das
empresas: MEDSUL REMOÇÕES LTDA – EPP ara a prestação de serviços médicos na
especialidade de pediatria para demanda do pronto atendimento, em regime de plantão presencial, ao valor mensal de 169.800,00 (cento e sessenta e nove mil e oitocentos reais), sendo R$
2.037.600,00 (dois milhões, trinta e sete mil e seiscentos reais) para 12 meses.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, nove dezembro de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICAÇÃO EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 020/2021
CARGO: TNS Médico Clínico Geral - PAD
VAGAS: 01 + Reserva Técnica
01
02
03

Ana Lúcia Frota Vasconcelos
Camila Lyra Silva
Sofia de Paiva Memento Machado

Larissa Ongaro Faria
Comissão Processo Seletivo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – Nº 023/2021
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.
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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 13/12/2021 até às 17h do dia 14/12/2021.
5.2 O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço rh@fhomuv.com.br com o assunto:
“Inscrição Edital nº 023/2021 – 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;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
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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 15/12/2021, 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 023/2021 – CARGO TNS/Médico
Infectologista.
14 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
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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.

• 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.

16 – DO CRONOGRAMA
Data: 13/12/2021 a 14/12/2021
Horário: Das 08h do dia 13/12/2021 às 17h do dia 14/12/2021
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail rh@fhomuv.com.br

ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL Nº 023/2021.

Data: 15/12/2021
Horário: 09h00min
Atividade: Divulgação da classificação prévia
Local: Divisão de Recursos Humanos – Rua Oscarlina Prado, 67 – Bom Pastor – Varginha/MG

Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital nº 023/2021: 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, 07 de dezembro de 2021.

Data: 15/12/2021
Horário: 13h30min às 16h30min
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail rh@fhomuv.com.br
Data: 16/12/2021
Horário: 15h
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e no Site da FHOMUV https://www.fhomuv.com.br/
Varginha, 07 de dezembro 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.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.

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar

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 que por motivos de
modificações no Edital, os procedimentos relativos 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, fica redesignada a data de 23/12/2021 às 13h30 (treze horas e trinta minutos), para a sessão pública com o recebimento dos Envelopes das Propostas e Habilitação, junto a sede do INPREV, sito na Praça Dalva
Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva - Varginha (M.G.).
Varginha(M.G.), 09 de dezembro de 2021.
Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora-Presidente do INPREV

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 171/2021 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE
APOIADOR DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DISPENSAR a empregada pública abaixo relacionada da função gratificada de apoiador
de base;
NOME
BASE
CARGO
Lisiane de Andrade Guimarães
Lavras
Condutor de Ambulância
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de 07/12/2021, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 06 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
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PORTARIA Nº 172/2021 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA
DE APOIADOR DE BASE

PORTARIA Nº 175/2021 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE
APOIADOR DE BASE

O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR a empregada pública abaixo relacionada para o exercício da função gratificada de apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
Adriana de Abreu Rocha
Lavras
Técnico de Enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor em 07/12/2021, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 06 de dezembro de 2021.

O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DISPENSAR o empregado público abaixo relacionado da função gratificada de apoiador
de base;
NOME
BASE
CARGO
Francisco Dante Brito
Machado
Téc. de Enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 07 de dezembro de 2021.

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 173/2021 DE 06 DE DEZEMBRO 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, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 004/2021, devidamente homologado pela portaria 89/2021.
NOME
BASE/CARGO
CLASSIFICAÇÃO
Rafhael Magalhães Montalvão
Andradas
2º
Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior fica convocada para, no prazo estabelecido no
item 7.5 do Edital 004/2021, 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, 06 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 174/2021 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021
TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar sem efeito a nomeação da pessoa abaixo relacionada, realizada através da
PORTARIA N.º 105/2021 DE 10 DE AGOSTO DE 2021, em virtude de não apresentar os exames
necessários dentro do prazo estabelecido:
NOME
BASE/CARGO
KARINA PEREIRA RIBEIRO
MÉDICO INTERVENCIONISTA/REGULADOR
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 06 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 176/2021 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA
DE APOIADOR DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR a empregada pública abaixo relacionada para o exercício da função gratificada de apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
Andressa Marcelle de Oliveira
Machado
Técnico de Enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 07 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 177/2021 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE
APOIADOR DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DISPENSAR os empregados públicos abaixo relacionados da função gratificada de
apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
Anderson Aparecido Alves
Ouro Fino
Condutor de Ambulância
José Juneo Souto dos Santos
Santa Rita de Caldas
Condutor de Ambulância
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 09 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 178/2021 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA
DE APOIADOR DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
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Art. 1º. DESIGNAR os empregados públicos abaixo relacionados para o exercício da função gratificada de
apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
André Luis de Moura Tomazi
Ouro Fino
Condutor de Ambulância
Neusa Cera
Santa Rita de Caldas
Téc. de Enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 09 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 179/2021 DE 09 DE DEZEMBRO 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, com a anuência
do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo Simplificado,
Edital Nº 004/2021, devidamente homologado pela portaria 89/2021.
NOME
BASE/CARGO
CLASSIFICAÇÃO
Carlos Alberto Nogueira de Souza
São Gonçalo do Sapucaí
3º
Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior fica convocada para, no prazo estabelecido no item 7.5 do Edital
004/2021, 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, 09 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 180/2021 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIADOR DE
BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas alterações, com a anuência
do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DISPENSAR a empregada pública abaixo relacionada da função gratificada de apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
Angela da Costa Oliveira
Cambuí
Téc. de Enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 09 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 181/2021 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIADOR
DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas alterações, com a anuência
do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR o empregado público abaixo relacionado para o exercício da função gratificada de apoiador
de base;
NOME
BASE
CARGO
Abraão Santos de Almeida
Cambuí
Condutor de Ambulância
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de 10/12/2021, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 09 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 061/2021
PROCESSO Nº 089/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM PERÍCIA JUDICIAL
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL

DEZEMBR
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DE 2021

ATOS DO EXECUTIV
O / LEGISLA
TIV
O
EXECUTIVO
LEGISLATIV
TIVO

44

CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: Luís Fernando Moreno Gomes
CPF: 800.098.596-91
Valor: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 09 de dezembro de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar Administrativa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 060/2021
PROCESSO Nº 087/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS, TENDO POR FUNDAMENTO A
APLICABILIDADE DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE QUE
ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM LEGISLAÇÕES: ANVISA RDC 306/04 E CONAMA 358/05.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 06.030.279/0001-32
Valor: R$23.170,00 ( vinte e três mil e cento e setenta reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 09 de dezembro de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar Administrativa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - Modalidade: Pregão Presencial Nº 025/2021 Processo Nº 088/2021 - CISSUL, torna público, para conhecimento dos interes-sados, que realizará Licitação
Pública, com a Finalidade: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material hospitalar
permanente e de resgate para atender as necessidades de abastecimento do CISSUL pelo período de 12
meses. Data Abertura: 27/12/2021 - Horário: 08:30:00 - Tipo: Menor Preço Por Item. O inteiro teor do Edital
Licitatório está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13 às 17 horas, na Rua João Urbano Figueiredo, nº 177, Bairro Boa Vista, Varginha/MG, no site www.cissulsamu.com.br/licitacoes ou ainda pelo e-mail:
licitacoes@cissul.saude.mg.gov.br. Os interessados em participar deste Pre-gão deverão comparecer utilizando
máscaras, em atendimento às recomendações do Ministério da Saúde . Thiago Carneiro Pereira, Pregoeiro
do CISSUL. Varginha/MG, 09 de dezem-bro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
Decreto Nº 15/2021
CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA VARGINHENSE
A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e sua Mesa Diretora
promulga o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º Fica concedido ao DR. LUIZ CARLOS COELHO, Superintendente Especial de Enfrenta-mento à Covid19, o Título de “CIDADANIA HONORÁRIA VARGINHENSE”, pelos relevantes ser-viços prestados à comunidade.
Art. 2º O Título de que trata o artigo anterior, será assinado pelos Senhores, Presidente da Câmara Municipal,
Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-sições em
contrário.
Câmara Municipal de Varginha, 07 de dezembro de 2021. 139º da Emancipação Político Administrativa
do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice-Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS A CONTRATOS - NOVEMBRO/2021
Aditivo nº 16/2021 ao Contrato nº 05/2021. Firmado em 05/11/2021.
Objeto: Reajusta o valor do combustível compreendido por gasolina comum.
Valor: R$ 6,968 por litro.
Prazo: Mantido Originário.
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Posto CN Comércio de Combustíveis Ltda.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Djalma Barbosa Faria.
Obs: Contrato inicial firmado em 15/03/2021.
=
Aditivo nº 17/2021 ao Contrato nº 012/2018. Firmado em 08/11/2021.
Objeto: Prorroga o prazo da vigência contratual, altera os quantitativos, jornada de trabalho e altera a remuneração
mensal.
Prazo: Mantido Originário.
Valor: R$ 11.056,82
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Colmeia Tecnologia e Serviços Eireli - ME.
Signatários:
Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Thales Maia Chagas.
Obs: Contrato inicial firmado em 19/11/2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO - NOVEMBRO/2021
Contrato no 10/2021, datado de 01/11/2021.
Fundamento: Licitação – Pregão Presencial nº 06/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação para
prover acesso à internet.
Valor: R$ 58.800,00
Prazo: 12 meses.
Dotação Orçamentária: Código 01.122.7080.2.463 3390.40.00-27.
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: ONO Tecnologia e Internet Eireli.
Signatários:
Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, a Srª. Alice de Oliveira.

