ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL RECEBEM O
2º KIT DE CESTA BÁSICA
A Prefeitura de Varginha está finalizando a entrega do 2º lote de cesta básica
a alunos da rede municipal de ensino. No pacote tem produtos básicos de
alimentação como arroz, feijão, macarrão, açúcar e óleo de soja, além de bolacha
e leite em pó. Pág. 3

Vacinação antirrábica começa no
domingo, dia 12

Kit de cesta básica que
alunos da rede municipal
ganham

O Setor de Zoonoses da Prefeitura informa o
cronograma da vacinação antirrábica que começa no
próximo domingo:
- dias 12, 19 e 26 de setembro será na Zona Urbana (das
8h às 11h e das 13h às 17h).
- já na zona rural será nos dias 03, 17 e 24 de outubro,
quando as equipes da Zoonoses vão de porta em porta.
Os animais devem ser conduzido com coleira e
acompanhados por um adulto e os mais agressivos devem
estar com focinheira. Veja os locais da vacinação no site da
Prefeitura de Varginha e também na página 6 desta edição.

Escolas Municipais
investem em ações
culturais
Pág. 3

Prefeitura dá o
exemplo na
economia de
energia elétrica
Pág. 5

Prefeitura cria aplicativo para agilizar
atendimento da Guarda Civil Municipal
Pág. 5

Handebol
Masculino
realiza Copa
de preparação
para as finais da
Liga Minas
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- Sempre realize a contração do seu abdômen ao erguer pesos: isso
ajudará a estabilizar a coluna nesse momento específico;
- Nunca carregue mais peso do que você suporta: conheça seus limites.
Muitas lesões ocorrem quando se extrapola o limite;
- Durante a leitura, mantenha a coluna cervical reta: tenha cuidado no
posicionamento da tela do computador, pois a posição inadequada da coluna
por muito tempo pode causar dor;

LESÕES NA COLUNA:
COMO EVITAR
As posturas incorretas durante a jornada de trabalho e no desempenho
das atividades laborais apresentam risco em potencial para o desenvolvimento
dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT’s), além
de outros prejuízos ao sistema musculoesquelético e têm potencial para
causar grandes prejuízos à saúde muscular e óssea do trabalhador,
principalmente na região da coluna. Lesões repetidas nesta área podem se
tornar crônicas e, como consequência, causar anos de sofrimento, redução
da produtividade do trabalhador e, provavelmente, culminar em afastamentos
e aposentadorias gerando prejuízo às instituições.
É comum o surgimento de doenças ocupacionais em trabalhadores
que se dedicam a atividades intensas em jornadas de trabalho prolongadas,
especialmente se a posição postural for incorreta e se o ambiente ergonômico
for inadequado. O questionamento é: é possível evitar lesões na coluna no
decorrer das atividades laborais? A resposta é: sim. Atente-se a alguns pontos
que podem ajudar a manter a coluna saudável:
- Sempre mantenha as curvas naturais de sua coluna: as curvas da
coluna são importantes para manter sua estrutura e são responsáveis por
evitar lesões durante as atividades;
- Quando for erguer pesos flexione quadril e joelhos: nunca, ao erguer
peso, faça mais força na sua coluna do que em suas pernas. Para fazer isso
corretamente, flexione seus quadris e joelhos e afaste-os; isso manterá sua
coluna equilibrada e protegida;
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- Mantenha os objetos perto de você: ao pegar um objeto distante, a pressão
na coluna pode aumentar 10 vezes. Achegue-se ao objeto antes de movimentálo;
- Ao pegar um objeto nunca torça a coluna: o seu dedo do pé sempre tem
que estar alinhado com o seu nariz ao pegar e transportar qualquer peso;
- Ao sentar-se, apoie sua coluna: sempre que possível, evite sentar sem
apoio em suas costas forçando a coluna;
- Mude de posição frequentemente: evite ficar sentado ou em pé por longos
períodos;
- Faça atividades físicas: mantenha suas atividades físicas em dia. Faça
rotineiramente exercícios físicos de fortalecimento e alongamento. Evite ganhar
peso de forma descontrolada.
No ambiente laboral, é preciso atentar-se para a ergonomia correta
dos postos de trabalho. Uma ferramenta interessante para isso é a Análise
Ergonômica do Trabalho, a qual consiste em mapeamento e avaliação dos
riscos ergonômicos por profissional habilitado, de maneira que sejam sanadas
as inadequações dos locais. É importante salientar que, de acordo com a
Organização Mundial da Saúde, a cada um dólar investido em Ergonomia,
seis dólares são economizados na recuperação da saúde e segurança do
trabalhador. Esses dados mostram que a Ergonomia é uma grande aliada no
processo de sobrevivência das instituições, no acirrado mercado competitivo
globalizado. Atente-se às dicas acima e proteja-se das lesões.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho

O pré-cadastro da vacinação é
obrigatório. Fique atento aos
canais da Prefeitura para saber
quando será sua vez de vacinar.
E lembre-se de levar RG, cartão
do SUS ou CPF e os
documentos médicos
necessários.
Link de pré-cadastro para jovens
entre 12 e 17 anos com
comorbidade: https://bit.ly/
vacinavarginha-comorbidades02
Link de pré-cadastro para jovens
entre 12 e 17 anos com
deficiência: https://bit.ly/
vacinavarginhapessoascomdeficiencia02
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ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RECEBEM O
2º KIT DE CESTAS BÁSICAS DA PREFEITURA
A Prefeitura de Varginha, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação (SEDUC), está
finalizando a entrega do segundo
lote
de cestas básicas
(aproximadamente 11 mil
unidades) para os alunos da rede
municipal de ensino que ainda não
retornaram às aulas de forma
presencial.
O prefeito Vérdi Lúcio Melo
explica que “mesmo com o retorno
presencial autorizado, temos
famílias que ainda não optaram
pela volta integral dos alunos para
as Escolas e para os nosso
Centros Municipais de Educação
Infantil, que são as nossas
creches. Assim, respeitando o
direito de escolha dessas famílias,
estamos garantindo aos nossos

alunos que a merenda escolar
chegue até cada um deles, com a

Mo
vimento Desper
t’Ar
te
Movimento
Despert’Ar
t’Arte

A arte em movimento nas escolas
municipais e cemeis/creches
O antropólogo, sociólogo e filósofo Edgar Morin destaca que “ é preciso
ensinar a compreensão humana e às crianças e jovens a enfrentar as incertezas”.
Pensando nas incertezas e nas possibilidades que o projeto Despert’Arte propõe
levar a arte em movimento às Escolas e Centros Municipais de Varginha - CEMEIs/creches, através da dança
Romper barreiras é o ideal das professoras/bailarinas Mayra Jacomeli e Naiara
Pires que propõem com a ajuda da Lei nº 3.453/2001 - Lei de Incentivo à Cultura
do Município de Varginha conseguido chegar a lugares diversos como por
exemplo as Escolas do Campo.
Para a secretária municipal de Educação, professora Dra. Gleicione Aparecida
Dias Bagne de Souza essa parceria tem o potencial de enriquecer as ações
culturais fortalecendo também o propósito da atual administração municipal da
difusão da cultura. “Para os gestores das diversas unidades educacionais esse
projeto tem contribuído para que a educação aconteça de modo integral, já que
todo conhecimento perpassa o corpo. Para os alunos a dança é um grande
prazer”. concluiu.

entrega das cestas básicas”. Cada
aluno recebe uma cesta básica,

portanto aquela família que tem
mais de um estudante na rede
municipal
recebe
proporcionalmente a esse
número.
A secretária Municipal de
Educação, Gleicione Souza, conta
que para o próximo mês, haverá
ainda a terceira entrega de cestas
básicas, quando
serão
distribuídos mais 11 mil kits de
alimentação para a rede municipal.
Muitos pais agradecem o empenho
da Prefeitura se referindo ao
aumento dos alimentos que tem
afetado todo o orçamento
doméstico.
Entre os produtos, as
famílias ganham arroz, feijão,
macarrão, molho de tomate, óleo
de soja, açúcar, bolacha, sardinha
e leite em pó.

SEDUC apresenta atualização do
protocolo sanitário da educação
A Secretaria Municipal de Educação - SEDUC - realizou reunião
com os diretores escolares da rede municipal de ensino para
repassar as orientações da nova versão do Protocolo Sanitário
Específico para a Educação e alinhar as ações da rede municipal,
dando continuidade às medidas de segurança visando adequação
às novas diretrizes da Vigilância Sanitária.
A partir da próxima segunda-feira, 13, as aulas para os alunos
da Educação Infantil – Creche e Pré-escola e do Ensino
Fundamental - 1º e 2º anos - estão autorizadas a retornar sem o
sistema de rodízio (Turma A e Turma B). Com essa medida, todos
os alunos matriculados nesses anos poderão retornar
presencialmente às aulas. As famílias que desejarem poderão
permanecer na modalidade remota.
O retorno nesse novo modelo (sem o rodízio de turmas) será
gradual, para que haja um acompanhamento e avaliação dos
resultados, pontualmente, junto às famílias e aos profissionais da
Educação.
“O retorno dos demais alunos dependerá da autorização da
Superintendência Especial de Enfrentamento à Covid-19 e da
Vigilância Sanitária que farão o acompanhamento e avaliação do
cenário no município”, destaca a secretária de Educação,
professora Drª Gleicione.
O prefeito Vérdi Lúcio Melo ressalta que , “o nosso maior desejo
é poder contar novamente com todos os alunos dentro da escola,
pois estamos prontos para recebê-los com muito carinho e cuidado,
dentro dos protocolos necessários para a segurança de todos e,
sobretudo, respeitando o desejo das famílias que optarem pelo
ensino presencial ou remoto”.
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Handebol Masculino de Varginha realiza Copa
de preparação para as finais da Liga Minas
A Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer - SEMEL - realizou no último
domingo, 05, a 2ª Copa SEMEL de
Handebol como parte da preparação
para finais da Liga Minas 2020 Adulto,
que iniciou em março e somente agora,
após a diminuição dos casos da Covid19, irá ter as finais.
Disputaram a Copa, as equipes
mineiras de Jesuânia, Baependi e as
Equipes A e B de Varginha e Atibaia
(SP).
Os jogos foram disputados ao longo
de todo o domingo sem a presença de
torcida com portões fechados na
Quadra da SEMEL, no bairro São
Geraldo. A competição foi dinâmica e

competitiva e a equipe A de Varginha
sagrou-se campeã e Baependi vicecampeã. Além de troféus para os três
primeiros lugares, teve medalha para o
melhor goleiro, melhor defensor, melhor
jogador, artilheiro e revelação e
certificado para todos.
A técnica da equipe da SEMEL,
Maria Virgínia, diz que “a copa alcançou
o objetivo, foram consertados alguns
erros da equipe e deu bom volume de
jogo para as finais da Liga”. Ela
acrescentou que vai “buscar o título
inédito na competição já que nas duas
edições anteriores ficou em terceira e
segunda colocações, respectivamente
e o objetivo agora é ser campeã”.
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Prefeitura de Varginha dá o exemplo
na economia de energia elétrica
Em momento de grave crise
energética no país, na pior crise
hídrica dos últimos 91 anos, a
Prefeitura de Varginha, através de
inúmeras ações planejadas nos
últimos anos, estará contribuindo
com expressiva parcela na
economia de energia elétrica na
cidade e região.“A principal delas,
é a redução de 53% no consumo
de energia no projeto de
substituição de toda iluminação
urbana para luminárias de led, que
corresponde a 450 mil KWh
(medida de consumo) e uma
carga de 1,1MW (medida de

potência), correspondendo ao
consumo médio de 3000
residências na cidade ou uma
indústria de grande porte.
O prefeito Verdi Lucio Melo
destaca que "é uma importante
contribuição ao setor elétrico
nesse momento, colocando a
nossa cidade em destaque". Ele
também adianta que “vamos
implementar outras iniciativas que
estão sendo estudadas no
município nesse setor, mantendo
a mesma qualidade no serviço,
redução de custos e melhor
atendimento à população.

Prefeitura desenvolve aplicativo para a
Guarda Civil Municipal
Na data em que se comemora o Dia do Guarda Civil Municipal - GCM , 3 de
setembro, a GCM de Varginha recebe um presente da Prefeitura. Um aplicativo
para aparelhos smartphones, desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Planejamento (Sepla) em conjunto com o Departamento de Tecnologia de
Informação (TI), que permitirá a agilidade na execução dos Boletins de Ocorrência,
até então feitos manualmente.
A entrega simbólica do aplicativo e dos celulares foi em cerimônia na sextafeira, com a presença do prefeito Vérdi Melo, do comandante da GCM, Gerson
Alves da Trindade, do secretário de Planejamento, Ronaldo Silva e do diretor do
Departamento de Informática, Luciano Cambraia.
O prefeito Vérdi Melo falou da busca pela evolução tenológica e da Cidade
Inteligente, “um projeto amplo que já estamos estudando, já inciamos as ações,
e esperamos avançar ainda mais em serviços que resultarão em mais segurança
e qualidade de vida para a população e que, consequentemente, motivem a vinda
de novos investidores para Varginha”. O prefeito disse ainda que “já estamos

pontualmente evoluindo tecnologicamente, a exemplo desse aplicativo que hoje
entregamos para auxiliar, dar mais eficiência e agilidade aos serviços da Guarda
Municipal, lembrando ainda que recentemente a prefeitura entregou um aplicativo
para os Agentes da Dengue para auxiliar no trabalho de campo que já é sucesso”.
Ronaldo Silva Lima Júnior, secretário de Planejamento, disse que através de
estudos foi percebida uma lacuna nas atividades da GCM, que é a demora no
preenchimento manual do Boletim de Ocorrência, o que esperamos corrigir com
o aplicativo e também dinamizar os atendimentos. Agora, as estatísticas vão
surgir em tempo real. Os gestores da Guarda terão uma ferramenta para identificar
os tipos de ocorrências locais. Nada mais será manual. Tudo será online e em
tempo real”, explicou o secretário.
De acordo com o diretor do Departamento de Informática, Luciano Cambraia,
o aplicativo foi desenvolvido pelos servidores Marcelo e Adriano, do TI, a quem
ele fez questão de agradecer, seguindo as orientações do prefeito Vérdi Melo.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 245/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 224/2021
AVISO

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.060, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, Senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam relotados nas Secretarias Municipais, os Cargos de Provimento Efetivo, especificados no quadro abaixo:
QTDE
CARGO
NÍVEL
ORIGEM DESTINO
1
Auxiliar de Serviços Públicos / Readaptado E-01
SEMAD
SEDUC
1
Auxiliar de Serviços Gerais / Apostilado
E-10
SEMAD
SEMUS
Art. 2º Em decorrência das relotações de cargos de que trata o artigo anterior, os seus ocupantes ficam redistribuídos, passando a ter exercício nas respectivas Secretarias Municipais,
conforme consta no quadro abaixo:
MATRÍCULA
19.446-8
13.341-8

NOME
Vanessa Aparecida Dias
José Geraldo Amorim Pereira

CARGO
NÍVEL ORIGEM
Auxiliar de Serviços Públicos / Readaptado E-01
SEMAD
Auxiliar de Serviços Gerais / Apostilado
E-10
SEMAD

DESTINO
SEDUC
SEMUS

Art. 3º O Departamento de Recursos Humanos - DRHU, adotará as medidas necessárias
objetivando o cumprimento do disposto nesta Portaria, bem como, fará as devidas modificações
no Quadro Geral dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.062, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, Senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA
MATRÍCULA CARGO
SECRETARIA
Marli Margarida da Silva Benedito
18.087-4
ASG/Auxiliar de Dentista
SEMUS
PERÍODO DE GOZO: De 01/09/2021 a 30/09/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.074, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, Senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 18.054/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.077, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a senhora MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO do cargo de Diretor do Departamento de Administração, CPC - 4, nomeada pela Portaria nº 17.359/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 01/09/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.084, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, Senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor GUILHERME SOUZA SANTOS para substituir o senhor FLÁVIO JOSÉ
RODRIGUES, Supervisor do Serviço de Tesouraria, CPC – 2.
Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de férias
regulamentares, no período de 08/09/2021 à 27/09/2021.
Art. 2º O substituto fará jus ao recebimento, durante a substituição, da diferença entre o seu
vencimento e aquele pago ao Supervisor do Serviço de Tesouraria, sem as vantagens pessoais
do substituído.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº 015/2021
A Prefeitura do Município de Varginha/MG torna público que necessita locar, pelo prazo mínimo de 12 (doze)
meses, prorrogáveis conforme seu interesse e suas necessidades, de acordo com a legislação vigente, um
imóvel para atendimento a caso social, observando o que dispõe o inciso X do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/
93.
O imóvel deverá atender às seguintes especificações mínimas:
- 1 cozinha;
- 1 sala;
- 1 banheiro;
- 3 quartos;
- lavanderia e área externa;
As propostas deverão conter, além do seu prazo de validade de, no mínimo 90 (noventa) dias,
os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel, localização, área física, instalações existen-tes e valor
locativo mensal em moeda corrente.
As propostas deverão ser entregues no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Varginha/MG,
sito na Rua Julio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva, até às 15h00 do dia 24/09/2021 ou através do e-mail
julio.angelo@varginha.mg.gov.br, onde também podem ser sanadas quais-quer dúvidas.
A Prefeitura Municipal de Varginha/MG reserva-se o direito de optar pelo imóvel que melhor atender às suas
necessidades.
Varginha/MG, 8 de setembro de 2021.
Sérgio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração

SETEMBR
O DE 2021
SETEMBRO

O Município de Varginha (M.G.), através do Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público,
por motivos de ordem técnica, a suspensão, “sine die” da sessão pública relativa à Licitação
– Pregão Presencial nº. 224/2021, cujo objeto constitui-se da aquisição de roçadeira,
soprador de folhas e lavadoura de alta pressão.
Salientamos que definida a nova data de abertura, imediatamente será dada publicidade do ato,
prosseguindo-se os trabalhos até seus ulteriores termos.
Varginha(M.G.), 09 de setembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 273/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 251/2021
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, sob a
forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, cujo objeto constitui-se da
contratação de empresa de engenharia, incluindo o fornecimento de mão de obra,
materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução de serviços
de eficientização da iluminação de Escolas Municipais, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 27 / 09 / 2021 às 08h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 08 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 274/2021
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
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 CONCORRÊNCIA – do tipo Técnica e Preço, sob a
forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, em conformidade com a
Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, para contratação de
Sistema de Ensino Estruturado, incluindo o fornecimento de Material Didático,
Assessoria Pedagógica, Avaliações, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data de Protocolo: até 27/ 10 / 2021 às 08h30
Data Abertura: 27 / 10 / 2021 às 09h00
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos - Fone (0**35) 3690-1812
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de
Licitação.
Varginha (M.G.), 08 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 275/2021
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
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 CONCORRÊNCIA – do tipo Técnica e Preço, sob a
forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, em conformidade com
a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, tendo por objeto o
Registro de preços para Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia e/ou
Arquitetura para elaboração de Levantamentos Cadastrais, Sondagens,
Levantamentos Topográficos, Projetos Executivos, Memoriais Descritivos,
Orçamentos e Cronogramas Físico-Financeiros para obras de ampliação e reforma
de todas edificações da Secretaria Municipal de Educação, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data de Protocolo: até 03/ 11 / 2021 às 08h30
Data Abertura: 03 / 11 / 2021 às 09h00
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos - Fone (0**35) 3690-1812
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de
Licitação.
Varginha (M.G.), 08 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 276/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 252/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 280/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 256/2021

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 em manutenção corretiva
e preventiva de equipamentos odontológicos, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 21 / 09 / 2021 às 15h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro 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 veículo 0 KM – tipo Pick-Up , mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 06 / 10 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 277/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 253/2021
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 peças para máquinas pesadas, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 05 / 10 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 281/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 257/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de materiais de arte para oficina terapêutica, mediante
as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 15 / 10 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

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

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

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 278/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 254/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 282/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 258/2021

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de materiais para manutenção em geral, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 05 / 10 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro de 2021.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de equipamentos e suprimento de informática, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 18 / 10 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

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

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

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 279/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 255/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 283/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 259/2021

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 trator agrícola e roçadeira, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 06 / 10 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro de 2021.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de equipamentos odontológicos, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 19 / 10 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro de 2021.

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

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 284/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 260/2021

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 refrigerador expositor vertical e bebedouro industrial, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 19 / 10 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 285/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 261/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de mobiliário hospitalar, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 10 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 286/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 262/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de equipamentos hospitalares, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 21 / 10 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 287/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 263/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de materiais de vigilância eletrônica, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 21 / 10 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 09 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2021
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 01 (um) veículo tipo
furgão, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa
Saint Emillion Automóveis, Peças e Serviços Ltda., cujo valor global da contratação foi de
R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 26 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 214/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para fornecimento de dieta de sistema fechado, com comodato de bombas de infusão, fórmulas
em pó para lactantes e suplementação proteica em pó, conforme estabelecido no inciso
VI do artigo 43 da Lei Licitatória, determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de
Registro de Preços em favor das empresas Leone Comércio e Distribuição de Produtos
Nutricionais Ltda.: Item 03 – Dieta nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 a 1,3 kcal/ml);
hiperproteica com imunomoduladores suplementada com arginina, ácidos graxos w-3 e alto teor
de micronutrientes relacionados à cicatrização (Zinco, Vit. A, C e E); hipossódica, isenta de
sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade de até 320 mOsm/l e Osmolalidade de até 390 mOsm/
kg de água. Sistema fechado, embalagem com 1000ml constando: data de fabricação, validade,
número de lote e descrição das características do produto. – R$ 58,80 (cinquenta e oito reais e
oitenta centavos) Un – Nutrison Advanced, Item 12 – Suplemento enteral/oral completo nutricion.
(pó) a base da proteína do leite e caseinato e cálcio e sódio. Não contem sacarose. Frutose.
Lactose e glúten isenta de fibras. Perfil lipídico de acordo com A AHA e ADA. Baixo teor de sódio;
sabor: isento (neutro) – R$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos) Lta – Nutridrink
Protein; Minas Sul Produtos de Dietas Ltda. ME: Item 01 – Dieta nutricionalmente completa,
normocalórica (1,0 a 1,2 kcal/ml); normoproteica contendo proteínas do leite, podendo ou não
conter outras bases proteicas (proteína isolada de soja até 50%); com fibras, hipossódica,
isenta de sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade de até 380 mOsm/l e Osmolalidade de até 450
mOsm/kg de água. Sistema fechado, embalagem com 1000ml constando: data de fabricação,
validade, número de lote e descrição das características do produto. – R$ 36,00 (trinta e seis
reais) Un – Fresenius, Item 02 – Dieta nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 a 2,0 kcal/ml);
normoproteica contendo proteínas do leite, podendo ou não conter outras bases proteicas
(proteína isolada de soja até 50%); com até 42% de lípides; com fibras, hipossódica, isenta de
sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade de até 400 mOsm/l e Osmolalidade de até 550 mOsm/
kg de água. Sistema fechado, embalagem com 1000ml constando: data de fabricação, validade,
número de lote e descrição das características do produto. – R$ 34,00 (trinta e quatro reais) Un
– Fresenius, Item 04 – Alimento para situações metabólicas especiais para Nutrição Enteral, para
auxilio do diabetes e situações de hiperglicemia. Normocalórica (1,0 a 1,2kcal/ml), composta de
carboidratos de baixo índice glicêmico, normoproteica, com adição de fibras superior a 12g/L,
sendo o maior percentual de fibras solúveis; hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten.
Osmolaridade de até 340 mOsm/l e Osmolalidade de até 400mOm/l. Sistema fechado, embalagem
com 1000ml constando: data de fabricação, validade, número de lote e descrição das
características do produto. – R$ 40,74 (quarenta reais e setenta e quatro centavos) Un –
Fresenius, Item 05 – Leite infantil sem lactose p/ menor de 01 ano contendo vitaminas, minerais
e oligoelementos necessários ao bom desenvolvimento e crescimento. Contem nucleotídeos e lcpufas, ácidos graxos poli-insaturados da cadeia longa. P/ lactentes menores de 01 ano com
intolerância a lactose. (aptamil sem lactose) - Lata: 400 grs. – R$ 24,99 (vinte e quatro reais e
noventa e nove centavos) Un – Nestlé, Item 06 – Dieta nutricionalmente completa, hipercalórica
(1,5 a 2,0 kcal/ml); normoproteica contendo proteínas do leite, podendo ou não conter outras
bases proteicas (proteína isolada de soja ate 50%); com ate 42% de lípides; com fibras,
hipossódica, isenta de sacarose, lactose, e glúten. Osmolaridade de até 400 mosm/1 e osmolalidade
de ate 550 mosm/kg de água. Sistema fechado, embalagem com 1000 ml constando: data de
fabricação, validade, numero de lote e descrição das características do produto. – R$ 34,00
(trinta e quatro reais) Frs – Fresenius, Item 07 – Dieta nutricionalmente completa, normocalorica
(1,0 a 1,2 kcal/ml); normoproteica contendo proteias do leite, podendo ou não conter outras
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bases proteicas (proteína isolada de soja ate 50%); com fibras, hipossodica, isenta de sacarose,
lactose e glúten. Osmolalidade de até 450 mosm/kg de água. Sistema fechado, embalagem com
1000 ml constando: data de fabricação, validade, numero de lote e descrição das características
do produto. – R$ 36,00 (trinta e seis reais) Frs – Fresenius, Item 08 – Nutricionalmente completa,
normocalorica – (1,0 a 1,3 kcal/ml); hiperproteica com imunomoduladores suplementada com
arginina, ácidos graxos w-3 e alto teor de micronutrientes relacionados a cicatrização (zinco, vit.
a, c e e); hipossodica, isenta de sacarose, lactose e glúten. osmolaridade de até 300 mosm/1 e
osmolaridade de ate 390 mosm/1 de água sistema fechado, embalagem mínima de 500 ml
constando: data de fabricação, validade, numero de lote e descrição das características do
produto. – R$ 44,79 (quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) Frs – Fresenius, Item 09
– Fórmula liquida nutricionalmente completa para nutrição enteral, polimérica, hipercalórica, (2
kcal/ml), hiperproteica (igual ou superior a 20% de proteína), sem fibras, isenta de sacarose,
lactose e glúten. Sistema fechado. Embalagem mínima de 500ml. – R$ 42,09 (quarenta e dois
reais e nove centavos) Frs – Fresenius; e Espaço Vida Comércio e Distribuição de Produtos
Nutricionais Ltda.: Item 10 – Fórmula liquida nutricionalmente completa, destinada a pacientes
com dificuldades na absorção de proteínas intactas. Oligomérica, normocalorica, hiperproteica
(igual ou superior a 18%) com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada. Sistema fechado.
embalagem de 1000ml. – R$ 68,40 (sessenta e oito reais e quarenta centavos) Frs – Nestlé, Item
11 – Fórmula liquida nutricionalmente completa para nutrição enteral, especifica para controle
glicêmico. Polimérica, hipercalórica (1.5 kcal/ml), hiperproteica (igual ou superior a 20% de proteína),
com adição de fibras, isento de sacarose, lactose e glúten, sistema fechado. Embalagem de
1000ml. – R$ 47,60 (quarenta e sete reais e sessenta centavos) Frs – Nestlé.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 25 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2021
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 persianas e piso
laminado (instalados), conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em
favor das empresas Willian dos Santos Francisco Decorações – ME: Item 04 – Piso laminado
Eucafloor – na cor nogueira malaga – R$ 89,00 (oitenta e nove reais) M² – Eucafloor, perfazendo
o valor total da contratação em R$ 2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta reais); e Sydney
Ribeiro Ramos e Cia Ltda.: Item 01 – Persiana horizontal 3,50 x 1,10m – em alumínio H25 na cor
034 – dividida ao meio – teto cor 928 – R$ 700,00 (setecentos reais) Un – Kazza, Item 02 –
Persiana horizontal 1,60 x 1,10m – em alumínio H25 na cor 034 – R$ 320,00 (trezentos e vinte
reais) Un – Kazza, Item 03 – Persiana horizontal 3,60 x 1,10m – em alumínio H25 na cor 034 dividida ao meio – R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) Un – Kazza, Item 05 – Persiana horizontal
de alumínio 25mm 1,143 x 1,93m na cor bronze – instalada – R$ 410,00 (quatrocentos e dez
reais) Un – Kazza, perfazendo o valor total da contratação em R$ 3.280,00 (três mil, duzentos e
oitenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 26 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 218/2021
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 para prestação de
serviços de telefonia móvel (smp – serviço móvel pessoal) para comunicação de
voz, dados, serviços de controle de gastos móveis, com fornecimento de chips
novos e de acesso móvel pós-pagos, visando atender às necessidades de
telecomunicações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme estabelecido no Inciso VI
do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Telefônica Brasil S/A: Item 01 – Pacote de
40.000 (quarenta mil) minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e
fixos para qualquer operadora, com utilização do CSP da operadora; pacote de 1000 SMS/MMS
para móvel on, off net; pacote de 5Gb de internet com redução de velocidade para 128kbps após
atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes e serviço de gestão de voz via
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Web incluso. – R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) por serviço móvel pessoal,
perfazendo o valor global da contratação em R$ 597,00 (quinhentos e noventa e sete reais)
mensais e R$ 7.164,00 (sete mil, cento e sessenta e quatro reais) anual.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 219/2021
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 de arte para
oficinas terapêuticas, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em
favor das empresas Aliança Comércio Distribuição Ltda.: Item 03 – Estojo aquarela pastilha
c/ 12 cores – R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) Est – Leo & Leo, Item 04 – Tinta PVA 500
ml branca – R$ 36,20 (trinta e seis reais e vinte centavos) Frs – Acrilex, Item 08 – Primer para
metais pet e vidro c/ 250 – R$ 42,00 (quarenta e dois reais) Frs – Acrilex, Item 09 – Verniz acrílico
fosco 250 ml – R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos) Frs – Acrilex, Item 32 – Cola para
E.V.A. e isopor 35 g – R$ 3,00 (três reais) Un – Acrilex, Item 57 – Tinta acrílica fosca 250ml branco
cor 519 – R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) Un – Acrilex, Item 58 – Tinta acrílica
fosca 250 ml preto cor 520 – R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) Un – Acrilex,
Item 76 – Cola universal 17 gr – R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) Un – Tek Bond, Item 77 –
Pistola cola quente GD 40 W Gate – R$ 27,80 (vinte e sete reais e oitenta centavos) Un – Classe,
Item 78 – Refil cola quente fino transparente – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) Kg – Ibel, Item
79 – Refil cola quente grosso transparente – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) Kg – Ibel, Item 93
– Verniz acrílico fosco 250 ml – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) Frs – Acrilex, Item 105 – Caixa
tampa solta 20 X 20 X 7 – R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) Un – Feito a mão,
perfazendo o valor global da contratação em R$ 1.359,30 (um mil, trezentos e cinquenta e nove
reais e trinta centavos); e Mirian Maria Silva Barcante – ME: Item 01 – Caneta hidrográfica –
estojo c/ 12 cores – R$ 7,45 (sete reais e quarenta e cinco centavos) Est – Leonora, Item 02 –
Tempera guache 15 ml. - Várias cores – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) Un – Pira, Item 10
– Fita crepe 19 mm X 50 m – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Rol – Nastro, Item 12 – Relógio
– laser flores 285 cm X 3 mm – R$ 61,00 (sessenta e um reais) Un – P7, Item 16 – Caixa tampa 23
X 35 X 10 Alt. 3 mm – R$ 16,47 (dezesseis reais e quarenta e sete centavos) Un – Arte e Festa,
Item 25 – Miçanga perola meia 5 mm 500 gr – R$ 50,75 (cinquenta reais e setenta e cinco
centavos) Un – Maluli, Item 26 – Miçanga perola meia 14mm branca 500g – R$ 50,75 (cinquenta
reais e setenta e cinco centavos) Un – Maluli, Item 28 – Tesoura multiuso 19 cm – R$ 8,95 (oito
reais e noventa e cinco centavos) Un – Jocar, Item 29 – Tesoura para picotar – R$ 40,00
(quarenta reais) Un – Jocar, Item 31 – Furador EVA flor hélice 36 mm X 36 mm – R$ 43,70
(quarenta e três reais e setenta centavos) Un – Toke e Crie, Item 33 – Cola branca 1 kg – R$ 13,00
(treze reais) Un – Pira, Item 34 – Cola instantânea 100 g – R$ 40,00 (quarenta reais) Un – Tek
Bond, Item 36 – Massa para modelar amarelo bebe – ref.: 07315 – R$ 6,10 (seis reais e dez
centavos) Un – Acrilex, Item 37 – Massa para modelar azul – ref.: 07315 – R$ 6,10 (seis reais e
dez centavos) Un – Acrilex, Item 38 – Massa para modelar branco – ref.: 07315 – R$ 6,10 (seis
reais e dez centavos) Un – Acrilex, Item 39 – Massa para modelar verde – ref.: 07315 – R$ 6,10
(seis reais e dez centavos) Un – Acrilex, Item 40 – Massa para modelar vermelho – ref.: 07315
– R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) Un – Acrilex, Item 41 – Fita cetim n1 rosa pink – R$ 5,90
(cinco reais e noventa centavos) Un – Circulo, Item 42 – Fita cetim n1 azul – R$ 5,90 (cinco reais
e noventa centavos) Un – Circulo, Item 43 – Fita de cetim n1 amarelo – R$ 5,90 (cinco reais e
noventa centavos) Rol – Circulo, Item 44 – Flor papel mini 2 azul – ref.: 4722 – R$ 7,00 (sete reais)
Un – Imperio, Item 45 – Flor papel mini 2 rosa ref: 4722 – R$ 7,00 (sete reais) Un – Imperio, Item 46
– Flor papel mini 2 amarela ref: 4722 – R$ 7,00 (sete reais) Un – Imperio, Item 52 – Feltro 100 cm
ref: 22403 (cores: pele, azul, vermelho, marrom, amarelo e verde) – R$ 17,00 (dezessete reais)
Mt – Alko, Item 53 – Tinta acrílica fosca 250 ml cor 510 verde folha – R$ 25,73 (vinte e cinco reais
e setenta e três centavos) Un – Acrilex, Item 54 – Tinta acrílica fosca 250 ml cor laranja – R$ 25,73
(vinte e cinco reais e setenta e três centavos) Un – Acrilex, Item 55 – Tinta acrílica posca 250 ml
purpura cor 550 – R$ 25,73 (vinte e cinco reais e setenta e três centavos) Un – Acrilex, Item 56
– Tinta acrílica fosca 250 ml amarelo ouro cor 505 – R$ 25,73 (vinte e cinco reais e setenta e três
centavos) Un – Acrilex, Item 59 – Betume cera 59 ml – R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta
centavos) Un – Acrilex, Item 65 – Massa biscuit ink way 900 gr natural – R$ 25,25 (vinte e cinco
reais e vinte e cinco centavos) Un – Polycol, Item 66 – Massa biscuit ink way 900 gr azul cobalto
– R$ 25,25 (vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) Un – Polycol, Item 67 – Massa biscuit ink
way 900 gr vermelha – R$ 25,25 (vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) Un – Polycol, Item
68 – Massa biscuit ink way 900 gr amarelo ouro – R$ 25,25 (vinte e cinco reais e vinte e cinco
centavos) Un – Polycol, Item 69 – Massa biscuit ink way 900 gr violeta – R$ 25,25 (vinte e cinco
reais e vinte e cinco centavos) Un – Polycol, Item 70 – Massa biscuit ink way 900 gr verde musgo
– R$ 25,25 (vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) Un – Polycol, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 1.297,53 (um mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 31 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 220/2021

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 prestação de serviços de desratização e desinsetização (controle de insetos e
roedores), incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e disponibilização de
equipamentos necessários, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória,
em favor da empresa Rezende & Frota Controle de Pragas Ltda. – ME, cujo valor global da
contratação é de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 03 de setembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2021
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 156/2021, cujo objeto constitui-se da
Aquisição de trator agrícola e roçadeira hidráulica.
Instaure-se novo procedimento licitatório.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 187/2021
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 187/2021, cujo objeto
constitui-se o registro de preços para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza, decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedora no presente certame a empresa Oxi
Química Ltda EPP.
Varginha (MG), 08 de setembro de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 245/2021
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 245/2021, cujo objeto
constitui-se da contratação de serviços médicos na especialidade de Urologia, decidiu
por inabilitar no presente certame a empresa Clínica Urológica Ltda..
Varginha (MG), 9 de setembro de 2021.
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
Publicamos neste jornal, edição nº 1362 do dia 26/08/2021, Págs. 12/13, “Licitação Pregão Presencial nº 213/2021 – Homologação”
Onde se lê: “e Compre Bem Distribuidora EIRELI EPP: Item 01 – Barra de metalon 80x80x1,5mm
– 6M - chapa 18 – R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais) Bar – Arcelor, Item 03 – Barra de
metalon 20x20x1,20mm - 6m – chapa 18 – R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) Bar – Arcelor,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 2.547,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete
reais).”.
Leia-se: “e Compre Bem Distribuidora EIRELI EPP: Item 01 – Barra de metalon 80x80x1,5mm – 6M
- chapa 18 – R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) Bar – Arcelor, Item 03 – Barra de
metalon 20x20x1,20mm - 6m – chapa 18 – R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) Bar – Arcelor,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 2.565,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco
reais).”.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANO XXI - nº 1364
“EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº. 8.606/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Midazolam 50mg/10ml.
CONTRATADO: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº. 8.610/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Brometo de Rocuronio
10mg/ml – Amp. c/ 5 ml (similar).
CONTRATADO: Alfalagos Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº. 8.454/2021
OBJETO: Aquisição de máscaras interface de VNI 7 Lives Helmet Tamanho M e Tamanho G
(Capacete de Helmet).
CONTRATADO: Mhedica Service Manutenção Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº. 8.480/2021
OBJETO: Aquisição de teste antígeno COVID-19.
CONTRATADO: Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº. 10.369/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de refeições
transportadas através de marmitex.
CONTRATADO: Midas Alimentação EIRELI – EPP
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº: 12.188/2021
OBJETO: Prestação de serviços especializados para realização de procedimentos de hemodiálise e diálise peritoneal para atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
CONTRATADA: Nefrosul Clínica de Doenças Renais Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigível a Licitação, nos termos do Artigo 25, Inc. I da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, Artigo 26, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações – Prefeito
do Município de Varginha.
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
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ANO XXI - nº 1364
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Extrato de Termos de Fomento
Termo de Fomento : 024/2021. Datado de 27/08/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.201/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com o intuito de aperfeiçoar dos serviços de assistência social no âmbito da defesa e
garantia dos de direitos e ações de cunho social, prestados pela mesma, através da aquisição
dos itens previstos nos Planos de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação do Voluntariado Vida Viva
Valor
: R$ 35.000,00
Prazo
: 8 (oito) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Meryvone Mansur Bíscaro
=
Termo de Fomento : 025/2021. Datado de 27/08/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.214/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com o intuito de aperfeiçoar dos serviços de assistência social no âmbito da defesa e
garantia dos de direitos e ações de cunho social, prestados pela mesma, através da aquisição
dos itens previstos nos Planos de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Caixa Beneficente Valentim Ferreira Couto
Valor
: R$ 25.000,00
Prazo
: 3 (três) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Lígia Germana Oliveira
=
Termo de Fomento : 026/2021. Datado de 27/08/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.213/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com o intuito de aperfeiçoar dos serviços de assistência social no âmbito da defesa e
garantia dos de direitos e ações de cunho social, prestados pela mesma, através da aquisição
dos itens previstos nos Planos de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Alegria de Assistência a Criança de Varginha e Região
Valor
: R$ 50.000.00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Fernando César Fernandes
=
Termo de Fomento : 027/2021. Datado de 27/08/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.212/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda
Parlamentar Impositiva com o intuito de aperfeiçoar dos serviços de assistência social no âmbito
da defesa e garantia dos de direitos e ações de cunho social, prestados pela mesma, através
da aquisição dos itens previstos nos Planos de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e
OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Alegria de Assistência a Criança de Varginha e Região
Valor
: R$ 50.000.00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Fernando César Fernandes
=
Termo de Fomento : 028/2021. Datado de 27/08/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.119/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com o intuito de aperfeiçoar dos serviços de assistência social no âmbito da defesa e
garantia dos de direitos e ações de cunho social, prestados pela mesma, através da aquisição
dos itens previstos nos Planos de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação do Voluntariado Vida Viva
Valor
: R$ 65.000,00
Prazo
: 5 (cinco) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Meryvone Mansur Bíscaro
=
Termo de Fomento : 029/2021. Datado de 27/08/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.197/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com o intuito de aperfeiçoar dos serviços de assistência social no âmbito da defesa e
garantia dos de direitos e ações de cunho social, prestados pela mesma, através da aquisição
dos itens previstos nos Planos de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Pró Rim Varginha – Associação de Renais Crônico e Transplantados
Renais de Varginha e Região
Valor
: R$ 30.000,00
Prazo
: 3 (três) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Rogério de Brito Cândido
=
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Termo de Fomento: 030/2021. Datado de 27/08/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.133/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com o intuito de aperfeiçoar dos serviços de assistência social no âmbito da defesa e
garantia dos de direitos e ações de cunho social, prestados pela mesma, através da aquisição
dos itens previstos nos Planos de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Pró Rim Varginha – Associação de Renais Crônico e Transplantados
Renais de Varginha e Região
Valor
: R$ 19.972,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Rogério de Brito Cândido
=
Termo de Fomento : 031/2021. Datado de 31/08/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.160/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar Impositiva com o intuito de aperfeiçoar dos serviços de assistência social no âmbito da
defesa e garantia dos de direitos e ações de cunho social, prestados pela mesma, através da
aquisição dos itens previstos nos Planos de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e
OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Brasileira Comunitária Para Prevenção ao Abuso de
Drogas de Varginha e Região – Abraço Sul de Minas
Valor
: R$ 97.290,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Antônio Alves de Moura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 094/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA, para
a contratação de profissionais para desempenharem atividades no cargo abaixo descrito,
conforme especificações contidas neste Edital:
1. DAS VAGAS
Cargo: TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais/Pediatra - E-24
Vaga : 01
Requisitos Mínimos : a) Ensino Superior completo em Medicina; e
b) Habilitação legal para o exercício da profissão de Pediatra.
c) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício)
Vencimento : R$ 3.958,45 (¹)
(¹) O valor do vencimento terá acréscimo de Gratificação Mensal no valor de R$ 2.572,99, nos
termos da Lei Municipal nº 6.279/2017.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será por 06 (seis) meses, podendo ser
interrompido antes caso haja o retorno da titular, afastada de suas atividades por estar gestante,
em cumprimento ao Decreto Municipal nº 10.632/2021.
2.1. Outras hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços, com a
devida autorização do senhor Prefeito, conforme Processos Administrativo no 10.632/2021.
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: 13.09.2021 e 14.09.2021
Horário: das 7h30 do dia 13.09.2021 às 16h00 do dia 14.09.2021.
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 094/2021 – TNS/ES/Médico Plantonista Pediatra”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para a
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função (frente e verso);
d) Registro no Conselho Regional de Classe (Vigente com jurisdição na área onde ocorrerá o
exercício)
e) Comprovante de endereço.
f) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
angulação 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 14.09.2021.
5.6. Serão desclassificadas as inscrições que não apresentarem a documentação nos termos
estabelecidos no item 5.4, letras “a” até “e”;
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 mais idoso.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do município: http:/
/www.varginha.mg.gov.br
7.2 – O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
8 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho Regional de Classe (vigente 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 da 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 III não poderá ser novamente
contratado.

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 16.09.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de Recurso – Processo Seletivo – “Inscrição Edital 094/2021 – TNS/ES/Médico Plantonista
Pediatra”.”
13 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
14 – 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.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
15.2 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço físico e eletrônico atualizados,
visando eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais de
convocação para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à
uma das formas estabelecidas de convocação.
15.3 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
15.4 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 14,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. 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.
16 – CRONOGRAMA
INSCRIÇÃO: 13.09.2021 e 14.09.2021
HORÁRIO: das 7h30 do dia 13.09.2021 às 16h00 do dia 14.09.2021.
EMAIL: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO: 15.09.2021
HORÁRIO: 17:30
LOCAL: https://www.varginha.mg.gov.br
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 16.09.2021
HORÁRIO: 8h às 11h
EMAIL: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
CLASSIFICAÇÃO FINAL: 17.09.2021
HORÁRIO: 17h30
LOCAL: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 9 de setembro de 2021.
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgência e Emergência
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação –lato
sensu/especialização, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação strictu
sensu- mestrado, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado à 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 à dois cursos.
• O Curso de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado ou
Doutorado, concluído, será considerado desde que compatível com o cargo optado pelo candidato, e que apresente histórico escolar com conteúdo do cargo ou que este conste no
certificado com carga horária expressa de cada disciplina ou módulo cursado.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
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• 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
progra-mático 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.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Não serão considerados títulos de cursos / aperfeiçoamento realizados antes da obtenção
do título de Bacharel em Medicina.
• Serão atribuídos 5,0 (cinco) pontos para curso Advanced Cardiac Life Support – ACLS –
Suporte Avançado da Vida em Cardiologia/ Advanced Trauma Life Support / ATLS Suporte de
Vida Avançado ao Trauma/ Pediatric Advanced Life Support/Suporte Avançado de Vida em
Pediatria – PALS/ realizados pelo candidato com carga horária mínima a partir de 10h. Neste item
serão pontuados apenas cursos cuja validade esteja vigente, sendo a pontuação limitada à um
título de cada tipo e com a apresentação da carteirinha para constatação da vigência.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada 06 (seis) meses de experiência profissional em
Pronto Atendimento ou Instituição Hospitalar, comprovada através de declaração formal de
hospitais/instituições públicas, contrato de trabalho em instituição pública ou privada, ou registro
em carteira de trabalho. A pontuação será limitada a 6 (seis) pontos e somente serão pontuados
períodos devidamente informados com data de início e término da vigência do vínculo profissional.
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta
na ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome);
• A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a
apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 094/2021
Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 094/2021: Ana Maria Rosa, Pamela Pereira Candido e Viviane Muniz
Ongaro de Souza Vieira, para sob a presidência da primeira, proceder à realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 9 de setembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edital nº 095/2021
PROCESSO SELETIVO PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
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 temporária de profissionais para desempenharem atividades nos cargos abaixo
descritos, conforme especificações contidas neste Edital:
1. DAS VAGAS
Cargos: Agente de Combate as Endemias
Vagas: 10
Requisitos Mínimos: a) Ensino Médio completo
Vencimento : R$ R$ 1.550,00
Jornada: 40 horas semanais
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 de contratação será de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado
uma vez por igual período.
2.1. Outras hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para executar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. A contratação em caráter emergencial
é para reposição dos Agentes de Combate as Endemias – ACE dispensados, para complementar
o quadro de funcionários de acordo com o Programa Nacional de Combate à Dengue – PNCD e
manter as visitas e atividades programadas pelo Setor de Vigilância Ambiental neste ano de
2021, com a devida autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo nº 4.851/
2021.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
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• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• 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;
• Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
• Conhecer e estar de acordo com as disposições e exigências deste edital;
• Ter aptidão física e mental para o exercício da função;
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
• 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;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo (ter concluído o ensino Médio;
• Certificado de conclusão de cursos na área de informática, mínimo de 60 (sesesenta) horas.
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: 16 e 17/09/2021
Horário: das 09h00 do dia 16.09.2021 às 17h00 do dia 17.09.2021
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço:
selecao.dengue@varginha.mg.gov.br com o assunto: “Inscrição Edital 095/2021 – processo
seletivo para agentes de combate as endemias.
5.3.1. No corpo do texto, o candidato 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
b) CPF
c) Comprovante de endereço.
d) Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para a
função (conclusão do ensino médio);
e) Certificado de conclusão de cursos na área de informática com carga horária mínima de 60
(sesesenta) horas.
5.4.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.5. A documentação de inscrição enviadas por e-mail após as 17h do dia 17.09.2021, não serão
classificadas por serem realizadas intempestivamente.
5.6. As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza;
5.7. É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - Esta seleção constará de pessoas com experiência, capacitação certificada em cursos de
aperfeiçoamento profissional em área específica de combate a endemias, distribuídos conforme
consta no Anexo I deste Edital.
6.2 - A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 – O critério de desempate será pelo candidato mais idoso.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do município: http:/
/www.varginha.mg.gov.br
7.2 – O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
8 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar 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, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
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parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não ser aposentado por invalidez;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 no Setor de Vigilância Epidemiológica / Ambiental;
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;
VI – provimento do cargo por candidato aprovado em Processo Setivo Público realizado em
conformidade com a Lei Municipal nº 4.599/2007, devidamente designado e aprovado para
exercício da função.
9.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso III não poderá ser novamente
contratado.
10 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
• Estar legalmente habilitado para desenvolver as atividades durante todo o período em que o
serviço for oferecido (profissional com formação em nível médio);
• Desenvolver ações que facilitem a integração entre os agentes e a população, considerando
as características e as finalidades do trabalho de vigilância, prevenção e controle de doenças e
promoção da saúde de indivíduos e grupos sociais ou coletividades.
• Participar do desenvolvimento das atividades de planejamento e avaliação da equipe, das
ações de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde.
• Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de risco sanitário
para a população, conforme plano de ação das equipes de controle de endemias.
• Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva, orientando a comunidade
quanto aos meios para evitar a proliferação de vetores, visando o combate aos mesmos.
• Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que
promovam a qualidade de vida.
• Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde,
especialmente nas de prevenção e controle de doenças.
• Receber e cumprir as programações estabelecidas, observando a produção e a qualidade
exigida.
• Utilizar instrumentos para vigilância, prevenção e controle de doenças.
• Realizar o combate aos vetores, conforme orientação técnica, utilizando equipamentos de
proteção individual - EPI, quando necessário e conforme determinado.
• Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento, vigilância, prevenção, controle
de doenças e promoção da saúde junto às famílias, na área de abrangência determinada,
conforme estabelecido em seu plano de trabalho, elevando sua frequência nos domicílios que
apresentem situações de risco e/ou requeiram atenção especial.
• Promover o saneamento domiciliar de forma a descobrir, destruir e evitar a formação e
reprodução de focos e criadouros, executando os serviços de desinfecção em residências,
para evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos.
• Desenvolver atividades inerentes ao combate à doença de chagas, esquistossomose, dengue
e outras doenças.
• Proferir e/ou organizar palestras em escolas públicas e associações comunitárias, com a
finalidade de melhorar os hábitos e prevenir doenças.
• Estar apto para trabalhar com os aplicativos de uso no setor, (após treinamento).
• Zelar pela conservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade.
• Atender às normas de segurança e higiene do trabalho e realizar outras tarefas afins.
• Realizar o cadastramento dos domicílios de sua respectiva base geográfica e o
acompanhamento das micro-áreas de risco.
• Utilizar instrumentos para diagnósticos demográficos e socioculturais da comunidade de sua
atuação.
• Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as
seguintes prescrições de comportamento ou conduta, assiduidade, pontualidade, obediência e
respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no
trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio
público, bom relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente
para colaborar com a chefia e/ou colegas, acatamento de ordens, assimilamento de novos
métodos de trabalho, etc.
• Cumprir as normas estabelecidas de biosegurança, seguindo criteriosamente todas as
medidas de prevenção preconizadas, para evitar contaminações e acidentes.
• Zelar pela observância dos procedimentos legais e administrativos e para que sejam
obedecidas as determinações do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
• Executar outras atribuições correlatas ao cargo, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.
Fonte: Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, Decreto Municipal nº 8.523/2017

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
12.1. Caberá recurso contra o resultado da classificação nos dias 30.09.2021 e 01.10.2021 que
deverá ser enviado para o e-mail selecao.dengue@varginha.mg.gov.br, identificando no campo
“assunto” - Interposição de Recurso – Processo Seletivo Edital 095/2021 – SEMUS – Processo
seletivo para agentes de combate as endemias.
12.2. Para interposição de recurso é imprescindível fundamentar as razões que o motivam.
13 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
14 – DA CONVOCAÇÃO
14.1. Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico,
correspondência eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos
necessários, vigente à época da convocação para contratação, sendo em local, data e horário
a serem definidos.
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, podendo ter seu prazo encerrado antes caso ocorra a realização de Processo Seletivo Público para designação de Agentes, nos termos da Lei Municipal nº
4.599/2007.
15.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
15.3 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais de convocação para
o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à uma das formas
estabelecidas de convocação.
15.4 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
15.4.1 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 14,
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.
15 – CRONOGRAMA
Inscrição
Data: 16.09.2021 ao dia 17.09.2021
Horário: das 9h do dia 16.09.2021 às 17h do dia 17.09.2021
Através do e-mail: selecao.dengue@varginha.mg.gov.br
Divulgação da Classificação: 29.09.2021
Horário: 18h00
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Interposição de Recurso
Data: 30.09.2021 e 01.10.2021
Horário: 9h às 17h
Através do e-mail: selecao.dengue@varginha.mg.gov.br
Divulgação da Classificação Final: 04.10.2021
Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 9 de setembro de 2021.
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
José Donizeti de Souza
Presidente da Comissão
Roseane Souza e Silva
Membro da Comissão
Paula Cristina Ribeiro Gomes
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
. Será atribuído 01 (um) ponto por ano para o candidato que já tenha experiência profissional no
combate às arboviroses ou Programa de Saúde da Família, perfazendo no máximo 03 (três)
pontos em sua totalidade. Para fazer jus a pontuação, o candidato deverá apresentar declaração
de experiência no exercício da função no Setor Público, contendo carimbo e timbre, ou ato oficial
de designação;
. Serão atribuídos 02 (dois) pontos ao candidato que possuir carteira de habilitação de veículos
“A” ou “B”, sendo necessário apresentar o documento para comprovação. A habilitação deve
estar vigente.
. Será atribuído 01(um) ponto por certificado de qualificação para o candidato que apresentar
cursos na área da saúde acima de 60 (sessenta) horas, podendo perfazer no máximo de 03
(três) pontos na sua totalidade. Neste item serão pontuados apenas cursos realizados a partir
de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada à três cursos e somente será devida para
cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático.
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. Serão atribuídos 02 (dois) pontos ao candidato que apresentar carta de recomendação do
último emprego com carteira assinada, desde que o vínculo empregatício tenha sido de no mínimo
01 (um) ano. de trabalho na mesma empresa. Na carta de recomendação deve constar a
logomarca da empresa, com CNPJ, carimbo identificando a pessoa que assina e sua função na
empresa, bem como dados para contato da empresa, tais como telefone e endereço eletrônico.
. Serão atribuídos 02 (dois) pontos na apresentação de certificado de cursos de aperfeiçoamento
na área de informática, com carga horária mínima de 60 (sessenta) horas. Neste item não será
pontuado o curso utilizado como pré-requisito para inscrição. (item 5.4, letra “e”);
. Serão atribuídos 02 (dois) pontos, ao candidato que apresentar certificado de formação
profissional em Assistência Social, Psicologia, Enfermagem, Ambiental e Farmacêutica. Para
fazer jus à pontuação, o candidato deverá apresentar cópia do certificado, frente e verso e
histórico escolar, quando este não constar no verso do certificado.
• 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
– EDITAL 095/2021
Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 095/2021: José Donizeti de Souza, Roseane Souza e Silva e Paula
Cristina Ribeiro Gomes para sob a presidência do primeiro, proceder à realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise das inscrições, elaboração das classificações preliminar e final e
julgamento dos recursos, bem como os casos omissos neste Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 9 de setembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
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 Preliminarmente JOSÉ VIEIRA RIBEIRO, para que no prazo de 5(cinco) dias
contados a partir desta publicação, promova a capina, limpeza e manutenção constante do local
retirando toda água da caixa de passagem, lixo, resto de vegetação e a regularização da tampa
da caixa d’ água, sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de Infração: (Rua João
Liberal, nº 66 - Bairro: Catanduvas.
Auto de Infração n° 253/2021.
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 SEBASTIÃO CARDOSO PEREIRA, para que no prazo de 5(cinco) dias contados a partir desta publicação, promova a limpeza e manutenção constante do local
retirando todo lixo, sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de Infração: (Rua Edith R.
Foster, nº 301 - Bairro: Vila Ipiranga.
Auto de Infração n° 257/2021.
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 MARIA JOSÉ DA SILVA, para que no prazo de 5(cinco) dias
contados a partir desta publicação, promova a capina, limpeza e manutenção constante do local
retirando todo lixo, material de construção, entulho e resto de vegetação, sob pena de multa, por
descumprimento deste Auto de Infração: (Rua Quinca Procópio Bueno, (esquerda do nº 265) Bairro: Sion.
Auto de Infração n° 267/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resolução nº. 40/2021 - 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, e conforme deliberação de sua 412ª Plenária
ordinária, realizada na data de 08 de setembro de 2021,
Art. 1° Aprovar o Relatório da Comissão de Finanças referente ao repasse de recursos (DARF)
para a Entidade Oficina do Ser, CNPJ: 41.884.263/0001-98:
Oficina do Ser
Darf’s
Total:

Valor
R$ 898,10
R$ 3.559,06
R$ 4.457,16

Retenção de 20% no FIA
R$ 179,62
R$ 711,81
R$ 891,43

Valor do repasse
R$ 718,48
R$ 2.847,25
R$ 3.565,73

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 08 de setembro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 184/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 176/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1271/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 176/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 08 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 185/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 175/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
775/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 175/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 08 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 186/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 178/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
553/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 178/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 08 de setembro 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. 152/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 152/2021
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
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AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS em favor da empresa: AF PLANEJADOS para a aquisição de móveis planejados conforme anexo I do presente edital ao valor global de R$ 45.399,00
(quarenta e cinco mil trezentos e noventa e nove reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, três de setembro 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. 157/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 157/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PISO VINÍLICO em favor da empresa: R CERVELLINI REESTIMENTOS LTDA para contratação de serviços especializados para fornecimento e instalação de piso vinílico, sendo: 480 m² de
piso vinílico em manta, qualidade similar a Tarkett Decode Colormath, 2mm de espessura, cor a
definir, incluso cordão de solda, acessórios e instalação de rodapé canoa, arremate de rodapé
com 10 cm de altura, inclusa massa de preparação de contra piso, colas especializadas e todo
material necessário à correta instalação, conforme descrito no edital ao valor global de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, três de setembro 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. 169/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 168/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS em favor das empresas:CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 003 - colagenase 18ui/30g, ao preço de
r$ 10,5000 (dez reais e cinquenta centavos) por tb; item 006 - lidocaina (cloridrato) 2% geleia
esteril 10g (seringa)., ao preço de r$ 17,0000 (dezessete reais) por tb; VALE COMERCIAL
EIRELI - item 001 - ceftriaxona sodica 1g i.m. + diluente, ao preço de r$ 9,6000 (nove reais e
sessenta centavos) por fa; item 002 - ceftriaxona sodica 1g iv, ao preço de r$ 6,5000 (seis reais
e cinquenta centavos) por ap; item 007 - metronidazol geleia 50g, ao preço de r$ 4,8000 (quatro
reais e oitenta centavos) por tb; item 008 - neomicina (sulfato de) +bacitracina zincica 5mg/g +
25ui/g pomada 15g , ao preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos) por tb.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, nove de setembro de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 158/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 158/2021 – Pregão Presencial nº 158/2021, que tem como
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA
(LINHA LÍQUIDA), COM COMODATO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE SISTEMA ELETRÔNICO
DE DOSAGEM, AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE LAVAGEM DE 04 (QUATRO) LAVADORAS
E 01 (UMA) CENTRÍFUGA TRIPÉ DE 50 KG, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA TAMPA
com fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº.s 8.883/94 e 9.648/98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), três de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
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LICITAÇÃO Nº. 170/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 169/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 170/2021 – Pregão Presencial nº 169/2021, que tem como
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM
CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA
FUNDAÇÃO com fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº.s 8.883/
94 e 9.648/98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), oito de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO Nº. 162/2021 – Pregão Presencial Nº. 161/2021
DECISÃO - JULGAMENTO DE RECURSO
A Diretora Geral da FHOMUV - Fundação Hospitalar do Município de Varginha (MG), para os
efeitos legais torna público que, após os trabalhos de análise e julgamento do recurso da
Licitação Pregão Presencial no 161/2021, cujo objeto constitui-se o REGISTRO DE PREÇOS
para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR., RATIFICO a decisão
proferida pelo Pregoeiro e CONCEDO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela empresa DIFARMIG LTDA
Dê-se publicidade e prosseguimento ao feito.
Varginha (MG), 09 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO Nº. 165/2021 – Pregão Presencial Nº. 164/2021
DECISÃO - JULGAMENTO DE RECURSO
A Diretora Geral da FHOMUV - Fundação Hospitalar do Município de Varginha (MG), para os
efeitos legais torna público que, após os trabalhos de análise e julgamento do recurso da
Licitação Pregão Presencial no 164/2021, cujo objeto constitui-se o REGISTRO DE PREÇOS
para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, RATIFICO a
decisão proferida pelo Pregoeiro e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa
SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA
Dê-se publicidade e prosseguimento ao feito.
Varginha (MG), 03 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 175/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 174/2021
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 MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS E CONTROLADOS,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 22/09/2021, 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, 08 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 176/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2021
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 MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS DA FUNDAÇÃO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 23/09/2021, 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, 08 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
Anexo I do Decreto Municipal nº 9.926/2020
DONATÁRIA
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
ESTADO

Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV
19.110.162/0001-00
Rua Presidente Tancredo Neves, 500 – CEP 37014-460 – Bairro Bom Pastor
Varginha
MG

DOADOR
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
Vista
MUNICÍPIO
ESTADO

Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva
01.355.795/0001-13
Rua Alzira Magalhães Barra, 166 e 170 – CEP 37014-470 – Bairro Parque Boa

PELO DOADOR
Ricardo Salera de Carvalho
Conforme Termo de Doação nº 133.168 – FIEMG

Importante: O aceite da doações deverá ser firmado pela Diretora Geral Hospitalar, que
providenciará a destinação do produto de acordo com a conveniência da Fundação, determinando, se for o caso, o competente registro patrimonial.
Recebi os produtos acima relacionados
Varginha, 31/08 /2021

Produtos Patrimoniados
na data de 31/08/2021

Adriana Silva Pires Mentem
Waldirene de Araújo e Silva
Bioquímica / Farmacêutica
Chefe da Divisão Financeira
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA

Varginha
MG

Legenda da Doação
S = sim N = não

PELA DONATÁRIA:
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar

Espécie da Doação:
Sob condição -

Espontânea
Com encargos

S
-

Motivada
Onerosa

-

Varginha, 31 de agosto de 2021

Se a doação for motivada, sob condição, com encargos ou onerosa, discorrer abaixo
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ATESTO, que em 05 de outubro de 2020, RECEBI e CONFERI os itens relacionados no anexo I e
em 28 de abril de 2021 os relacionados no anexo II, estando os mesmos em conformidade com
o Termo de Doação nº 133.168, celebrado entre a empresa FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS – FIEMG e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
- FHOMUV:
ANEXO I

Especificação dos Bens ou serviços recebidos em doação:
01 HD 8000 GB – 7200 RPM – SATA SEAGATE – R$ 2.100,00
01 Mesa Ginecológica – Modelo RC 18320 –
R$ 2.500,00

Especificação
Ventiladores pulmonares, modelo VI-C19, incluído o licenciamento para softwares

TOTAL
O Doador declara, sob as penas da lei, que os bens doados são de sua propriedade e que sobre
eles inexistem quaisquer demandas administrativas ou judiciais
A donatária agradece e declara aceitar a doação em 01/09/2021
PELA DONATÁRIA:

PELO DOADOR

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar

Meryvone Mansur Bíscaro
Associação do Voluntariado Vida Viva

Importante: O aceite da doações deverá ser firmado pela Diretora Geral Hospitalar, que
providenciará a destinação do produto de acordo com a conveniência da Fundação, determinando,
se for o caso, o competente registro patrimonial.
Recebi os produtos acima relacionados
Varginha, 01/09/2021

Produtos Patrimoniados
na data de 01/09/2021

Leandro de Paula Sarto
Waldirene de Araújo e Silva
Chefe do Departamento de Oncologia
Chefe da Divisão Financeira
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
Anexo I do Decreto Municipal nº 9.926/2020
DONATÁRIA
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
ESTADO

Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV
19.110.162/0001-00
Rua Presidente Tancredo Neves, 500 – CEP 37014-460 – Bairro Bom Pastor
Varginha
MG

DOADOR
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
ESTADO

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG
17.212.069/0001-81
Avenida do Contorno, 4.456 – Bairro Funcionários
Belo Horizonte
MG

Legenda da Doação
S = sim N = não

Espécie da Doação:
Sob condição
-

Espontânea
Com encargos

S
-

Motivada
Onerosa

-

Se a doação for motivada, sob condição, com encargos ou onerosa, discorrer abaixo
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Especificação dos Bens ou Serviços recebidos em doação:
Conforme Termo de Recebimento e Conferência anexo, datado de 31 de agosto de 2021.
O Doador declara, sob as penas da lei, que os bens doados são de sua propriedade e que sobre
eles inexistem quaisquer demandas administrativas ou judiciais.
A donatária agradece e declara aceitar a doação em 31/08/2021

Qtd
10

Valor Unit.
14.737,74
147.377,40

ANEXO II
Especificação
Fluxômetro de Oxigênio - rosca
Caixa Tupperware volume 2300 ml
Fluxômetro de Oxigênio - rosca
Bandeja 20x30x4CM
Lixeira Branca - Infectante
Filtro de Linha
Filtro de Linha
Conjunto para Nebulização
Fluxômetro de Ar Comprimido
Fluxômetro de Ar Comprimido
Lixeira Preta - Lixo Comum
Lixeira Preta - Lixo Comum
Lixeira Branca - Infectante
Cabo de bisturi no3
Caixa Tupperware volume 746 ml
Cadeira de Banho
Pote Plastico volume 8600 ml
Bandeja para medicamentos pequena30X20X1,5CM
Suporte para coletor de Resíduos Descartável 7Lts
Bandeja para medicamentos pequena30X20X1,5CM
Vacuômetro
Afastador Farabeuf 15cm
Bougie
Bandeja para medicamentos pequena30X20X1,5CM
Suporte para Soro
Suporte para Soro
Prateleira
Prateleira
Prateleira
Cama
Cama
Monitor Multiparametrico
Monitor Multiparametrico
Cadeira Giratória com braço
Cânula Guedel 3
Cânula Guedel 4
Estetoscópio Adulto Duplo Missouri PR
Afastador Farabeuf 13cm
Afastador Farabeuf 13cm
Mesa de Refeição
Ambu marca AMBU azul adulto com máscara
Estetoscópio Adulto
Fluxômetro de Ar Comprimido
Manometro de Ar Comprimido
Manometro de Ar Comprimido
Manometro de Oxigênio - rosca
Tomada dupla Ar Comprimido
Vacuômetro
Afastador Farabeuf 13cm
Máscara com Reservatório Adulto 600ml

Qtd
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Valor Unit.
53,33
45,88
53,33
60,1
57,73
58,9
58,9
103,63
53,33
53,33
57,73
57,73
57,73
10,2
19,02
314
33,9
46,3
98
46,3
130
21
231,48
46,3
419,05
419,05
209
209
209
7250
7250
13529,41
13529,41
316
4,33
4,33
52
14,7
14,7
276,19
300
52
53,33
190,55
190,55
190,55
38
130
14,7
23
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Especificação
Cuba Redonda Grande 13,5X5X5CM
Macerador de Medicamentos de Porcelana
Macerador de Medicamentos de Porcelana
Manometro de Oxigênio - rosca
Fita Métrica 1,5Mts
Fita Métrica 1,5Mts
Ambu marca AMBU azul adulto com máscara
Ambu marca AMBU azul adulto com máscara
Relógio Digital
Mesa de Refeição
Cuba Redonda Média 10,5 X 5cm
Máscara de Traqueostomia Adulto
Máscara de Traqueostomia Adulto
Máscara de Traqueostomia Adulto
Vidro medidor Diurese
Vidro medidor Diurese
Bandeja 20x30x4CM
Pote Plastico volume 8600 ml
Conector Espaçador de Aerossolterapia Adulto MDI
Conector Espaçador de Aerossolterapia Adulto MDI
Vacuômetro
Vacuômetro
Umidificador de Oxigênio 250ml Frasco
Umidificador de Oxigênio 250ml Frasco
Umidificador de Oxigênio 250ml Frasco
Umidificador de Oxigênio 250ml Frasco
Umidificador de Oxigênio 250ml Frasco
Porta agulha Mayo Hegar 16cm com Widia
Cuba Redonda Média 10,5 X 5cm
Cuba Redonda Média 10,5 X 5cm
Tesoura Íris Reta 12 cm
Pote Plastico volume 1400 ml
Pote Plastico volume 1400 ml
Pinça Pean Reta 24cm
Pote Plastico volume 4300 ml
Pote Plastico volume 4300 ml
Copo para Aspirador
Copo para Aspirador
Pinça Pean 14cm
Pinça Foerster Curva 24cm
Conector Y Circuito de respirador com Traquéia
Conector Y Circuito de respirador com Traquéia
Cortador de comprimido Incote
Cortador de comprimido Incote
Bolsas Pressóricas
Bolsas Pressóricas
Tesoura Íris Reta 08cm
Conjunto para Nebulização
Conjunto para Nebulização
Conjunto para Nebulização
Conjunto para Nebulização
Pinça Crile Curva 14cm
Pinça Crile Curva 14cm
Pinça Crile Curva 14cm
Pinça Crile Curva 14cm
Pinça Crile Curva 14cm
Pinça Adson Serrilha 15 cm
Máscara com Reservatório Adulto 600ml
Máscara com Reservatório Adulto 600ml
Pinça Backaus 15cm para Campo
Pinça Backaus 15cm para Campo
Pinça Backaus 15cm para Campo
Pinça Backaus 15cm para Campo
Pinça Backaus 15cm para Campo
Pinça Backaus 15cm para Campo
Afastador Farabeuf 15cm
Pinça Adson Serrilha 15 cm
Pinça Allis 5x6 Dentes 15 cm
Afastador Farabeuf 15cm
Bandeja 20x30x4CM
Máscara Venturi Adulto
TOTAL

SETEMBR
O DE 2021
SETEMBRO

Qtd
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Adriana Silva Pires Menten
Engenharia Clínica

Valor Unit
21,8
33,52
33,52
190,55
10
10
300
300
71,28
276,19
17
17
17
17
2,77
2,77
60,1
33,9
24,83
24,83
130
130
14,07
14,07
14,07
14,07
14,07
200,9
17
17
19
12,55
12,55
59
22,12
22,12
522,4
522,4
35,4
70,4
29,14
29,14
8,96
8,96
535
535
23,6
103,63
103,63
103,63
103,63
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
37,7
23
23
44,2
44,2
44,2
44,2
44,2
44,2
21
37,7
31,1
21
60,1
27,59
52248,46

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Empresa Construtora
Helevar Ltda CNPJ: 02.677.321/0001-50, responsável pela obra de aterro e conclusão da
Gleba B3 no Bairro da Vargem conforme consta nas fls 03 do Processo Administrativo N.º 10966/
2019, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante em fls. 3334, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste
expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/
2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de
Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 118/2021 DE 03 DE SETEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A ABERTURA CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021 DO CISSUL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL,
no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto no art. 4º da Resolução n°
10 de 07 de agosto de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) as seguintes
dotações do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas:
Órgão 01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
Unidade 01 – RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO
Sub-Unidade 00 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO
1.01.00.10.302.0001.2.002-3.3.90.93.00 GESTÕES DO CONSÓRCIO --R$ 100.000,00
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 100.000,00
Art. 2º. Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso a
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento vigente do Consórcio na forma do §1°, incisos I a IV
do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64:
Orgão 01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
Unidade 01 – RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO
Sub-Unidade 00 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO
1.01.00.10.302.0001.2.001-3.3.90.39.00 GESTÕES DO CONSÓRCIO - -R$ 100.000,00
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 100.000,00
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha/MG, 03 de setembro de 2021.
DIOGO CURY HAUAGEN
PRESIDENTE
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 119/2021 DE 08 DE SETEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADO PÚBLICO PARA O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIADOR DE BASE DECORRENTE DE
AFASTAMENTO POR FÉRIAS
O Secretário Executivo, 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 ANA PALA DE OLIVEIRA ROMEIRO, para substituir,
temporariamente, a senhora Tania Maria da Silva Moura, ambas da base descentralizada de Boa
Esperança - MG, na função gratificada de apoiador de base.
Parágrafo Único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente do afastamento
por férias.
Art. 2º A substituta fará jus ao recebimento da gratificação durante a substituição.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições
em contrário.
Varginha/MG, 08 de setembro 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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ANO XXI - nº 1364
PORTARIA Nº 120/2021 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 004/2021, devidamente homologado pela portaria 089/2021;
NOME
BASE/CARGO
CLASSIF
CLAYTON SANT’ANA DE FARIA LAVRAS/ CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
7º
GIOVANI JOSÉ NORONHA
POUSO ALEGRE/CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
4º
Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior, ficam convocadas para, no prazo estabelecido
no item 7.5 do Edital 004/2021, apresentarem todos os documentos necessários à sua contratação, conforme item 7.5.1 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário
Varginha/MG, 09 de setembro 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 046/2021
PROCESSO Nº 067/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT DE
TRAVAS EM "X" PARA ESTANTES EM AÇO.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: C.G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
CNPJ: 18.613.990/0001-07
Valor: R$ 1.523,00 (hum mil e quinhentos e vinte e três reais).
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.002.44905200000 FONTE 102 – FICHA 00000021
GESTÃO DO CONSÓRCIO/RATEIO.
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 09 de setembro de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 047/2021
PROCESSO Nº 068/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS PARA
AS BASES COM SUPORTE AVANÇADO.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: QUALITY ASSITÊNCIA E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ: CNPJ: 21.111.456/0001-07
Valor: R$ 14.450,00 (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.001.44905200000 FONTE 102 – FICHA 00000007
GESTÃO DO SAMU/RATEIO.
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 09 de setembro de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 - PROCESSO Nº 069/2021 - CISSUL, torna
público, que realizará Licitação Pública, com a Finalidade: Registro de Preços para a futuras
e eventuais aquisições de gêneros alimentícios para atender as necessidades do
CISSUL. Data Abertura: 23/09/2021 - 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.cissul.saude.mg.gov.br/licitacoes/editais/
ou
ainda
pelo
e-mail:
licitacoes@cissul.saude.mg.gov.br. Os interessados em participar deste Pregão deverão
comparecer utilizando máscaras, em atendimento às recomendações do Ministério da Saúde.
THIAGO CARNEIRO PEREIRA, Pregoeiro do CISSUL. VARGINHA/MG, 09 DE SETEMBRO DE
2021.

HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS
CHAMADA PÚBLICA Nº 001 / 2021
D E C I S Ã O – HABILITAÇÃO
A Comissão Especial, para acompanhamento e avaliação dos lotes referente Leilão público dos
bens inservíveis do Hospital Regional do Sul de Minas de Varginha – M.G., para os efeitos do
artigo 109, inciso I, alínea 'a' da Lei de Licitações e em observância ao estabelecido no § 1º do
artigo 109 do citado Diploma Legal, torna público que, após os trabalhos de análise e julgamento
da Documentação de Habilitação relativa ao Procedimento Administrativo – Chamada
Pública nº 001/2021, cujo objeto constitui-se do credenciamento de Leiloeiro Oficial para
realização de Leilões destinados às vendas de Bens Móveis Inservíveis para a
Administração, decidiu por habilitar todos os Leiloeiros Oficiais participantes no presente
processo, quais sejam, Adriana Pires Amancio, Breno César Oliveira Farias, Fernando
Caetano Moreira Filho, Jonas Gabriel Antunes Moreira, Lucas Rafael Antunes Moreira,
Pâmela de Souza Alves, Patrícia Graciele de Andrade Sousa, Ronald de Freitas Moreira,
Sandra de Sátima Santos, Sandro Rodrigues Pinto e Wellington de Matos Silva.
Varginha – MG, 03 de setembro de 2021.
João Carlos Ottoni Adell
Presidente Conselho Diretor

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO - JUNHO/2021
Aditivo nº 09/2021 ao Contrato nº 05/2021. Firmado em 09/06/2021.
Objeto: Reajusta o valor do combustível compreendido por gasolina comum.
Valor: R$ 5,898 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.
=
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO - AGOSTO/2021
Aditivo nº 10/2021 ao Contrato nº 05/2021. Firmado em 18/08/2021.
Objeto: Reajusta o valor do combustível compreendido por gasolina comum.
Valor: R$ 6,178 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.

