PREFEITURA VAI CRIAR
VALE-INTENERT PARA PROFESSORES

Novo 0800 da iluminação pública

Os profissionais do magistério - educadores infantis, professores, supervisores, orientadores
e diretores - da rede municipal de ensino poderão receber o “Vale Internet”. Trata-se de verba
indenizatória mensal, a ser paga diretamente na folha de pagamento, destinado a custear o plano
de internet utilizado no desenvolvimento das atividades educacionais realizadas de modo remoto.
O projeto foi encaminhado para a Câmara essa semana. Pág. 3

Testes de
Leishmaniose em
mais de 120 cães
dão negativo

Próximo Mutirão da Dengue será
na região do Jardim Andere

Pág. 5

O Mutirão da Dengue que a Prefeitura realizou na última
quarta-feira, dia 7, no Bairro Vila Floresta resultou em 8
caminhões cheios de material inservível, além de 65 pneus
recolhidos para a destinação correta. O próximo Mutirão será
nos Bairros Jardim Andere e Vila Andere, dia 16, das 7h às
13h.

Para contribuir com a segurança pública e a qualidade de
vida da população de Varginha, a Prefeitura está atenta a
iluminação adequada de ruas, avenidas e praças. E anote
aí: o serviço de iluminação pública tem novo 0800.
Se uma luminária estiver acesa durante o dia, apagada a
noite ou piscando, solicite o serviço no 0800 726 5020 ou
envie um zap para 9 9925-9260.
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- Evite ficar em ambientes totalmente fechados e abra as janelas do local;
- Lave as mãos com frequência, utilizando água e sabão;
- Higienize as mãos com álcool gel 70%, sempre que necessário;
- Utilize máscara de proteção;
- Respeite o distanciamento social em todos os locais que frequentar.
No local de trabalho:

A DISSEMIN
AÇÃO D
A CO
VID-19
DISSEMINAÇÃO
DA
COVID-19
AUMENT
A NO INVERNO?
UMENTA

- Utilize máscara ou face shield;
- Tenha um recipiente contendo álcool gel 70% sempre à mão;

Durante o inverno, de forma geral é comum o aumento no número de
casos de doenças respiratórias. A partir dessa constatação, surge a dúvida:
a disseminação da Covid-19 pode aumentar no inverno? A resposta é sim.
Segundo estudos publicados pelo The Centre for Evidence-Based Medicine
(CEBM), da Universidade de Oxford, o vírus pode se disseminar com maior
facilidade no tempo frio e seco.
Em mais de um ano de Pandemia, sabe-se que o Coronavírus possui
uma cápsula de gordura que não suporta superfícies demasiadamente
quentes, detergentes, álcool 70% e outros tipos específicos de produtos de
limpeza. Porém, essa mesma capa de gordura aumenta sua capacidade de
sobrevivência e de multiplicação em temperaturas baixas e ambientes secos.
Além do que, o corpo humano tende a perder certas defesas em temperaturas
mais baixas.
Sabe-se que os pulmões e as partes inferiores do sistema respiratório
produzem uma capa que se chama muco e que forma uma defesa eficiente
contra os vírus. Num ambiente mais seco e mais frio a produção do muco
fica reduzida e o transporte dele pela via aérea também, fator que aumenta a
capacidade do vírus de se replicar e piora a defesa do corpo humano. Ações
como hidratar-se e limpar as vias aéreas com maior frequência podem
aumentar a produção do muco e tornar o organismo do indivíduo mais forte,
mesmo em temperaturas baixas como as do inverno.

- Pratique o distanciamento social, entre cadeiras, mesas e demais locais;
- Priorize reuniões por videoconferência; não sendo possível, prefira ambientes
abertos e bem ventilados;
- Evite apertos de mão;
- - Higienizesuperfícies como mesas e maçanetas de portas;
- Priorize a ventilação natural;
- Não aglomere em locais de alimentação coletiva. Sempre que o local for
utilizado, ao término da refeição, higienize as superfícies antes da entrada
das próximas pessoas.
O cuidado é individual, mas a responsabilidade é de todos. Embora
o país esteja avançando na vacinação e, recentemente, foi rompida a marca
de 100 milhões de doses aplicadas, é importante que a população pratique
as medidas de orientação e controle difundidas pelo Ministério da Saúde.
Essas simples medidas, seguidas à risca, salvam vidas.

Além disso, atente-se para as dicas de conduta, abaixo:
- Ao utilizar o serviço de transporte público, ou mesmo veículo próprio,
mantenha as janelas abertas;
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PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES REMOTAS

PROJETO CRIADO PELA PREFEITURA VISA CONCEDER
VALE- INTERNET PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
Em uma iniciativa inédita, a
Prefeitura de Varginha quer conceder
o “Vale Internet” para os profissionais
do magistério da rede pública
municipal. Assim, através da Secretaria
Municipal de Educação - SEDUC,
encaminhou na quarta-feira, 7, Projeto
de Lei para a Câmara Municipal a fim
de obter autorização legislativa para
fornecer com recursos próprios esse
benefício para auxiliar no custeio da
internet para todos os profissionais do
magistério da rede municipal, que
executam trabalho remoto.
De acordo com a secretária de
Educação, Gleicione Souza, “nesse
momento de atividades remotas, nada
mais justo do que fornecer aos nossos
docentes os meios para que eles
possam trabalhar com tranquilidade.
Assim, após dar início à licitação de
internet para todos os alunos da Rede
Municipal, garantindo desta forma o
acesso dos estudantes às plataformas
digitais de aprendizagem, idealizamos
o projeto de fornecer a internet para os
nossos Educadores Infantis,
Professores,
Supervisores,
Orientadores e Diretores, que nesse
momento estão desenvolvendo as

atividades em suas casas. Nosso
pedido foi prontamente acatado pelo
Prefeito Vérdi Melo, que não mediu
esforços para concretizá-lo já agora, a
partir do mês de julho, com a
possibilidade de retroagir o pagamento
desde janeiro de 2021”.
Os profissionais do magistério
receberão o “Vale Internet” sob a forma
de verba indenizatória mensal, a ser
paga diretamente na folha de
pagamento, destinado a custear o
plano de internet utilizado no
desenvolvimento das atividades
educacionais realizadas de modo
remoto.
De acordo com o prefeito Vérdi
Melo, “iniciamos o auxílio através do
empréstimo de equipamentos.
Entretanto, entendemos que, além de
garantir a ferramenta, é necessário
prover também os meios de acesso.
Com essa medida, vamos desonerar
os nossos profissionais do magistério,
cumprindo o nosso dever de garantir a
todos os que estão trabalhando de
maneira remota os meios para que
deem continuidade ao trabalho que vêm
desenvolvendo desde o início da
pandemia”, completou ele.

Hospital Bom Pastor

Centro de Oncologia adota
chamada eletrônica de pacientes
Devido a pandemia da Covid-19, a Oncologia do Hospital Bom Pastor
precisou adaptar-se as novas normas e recomendações dos órgãos
competentes em saúde. Diante disso, foi necessário dividir a recepção onde
os pacientes oncológicos aguardam atendimento, criando um ambiente interno
e externo.
Foi implementada a chamada eletrônica por voz que permite que o médico
acione o paciente através de um clique no ícone “Chamar Paciente”, disponível
no sistema interno de gerenciamento de consultas. O sistema de sonorização
implantado possibilita que a convocação alcance tanto a recepção interna
quanto a externa, direcionando o paciente ao devido consultório.
A iniciativa visa proporcionar eficácia e praticidade ao cliente durante o
tratamento, pois devido ao grande fluxo de pacientes acolhidos diariamente,
com a pandemia houve dificuldade de acesso à consulta médica e demais
serviços ofertados no setor.
A nova gestão da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (Fhomuv)
e da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) firmam o
compromisso de aprimorar cada vez mais os tratamentos e atendimentos
ofertados na Instituição, buscando sempre inovações tecnológicas, visando o
bem-estar e conforto dos pacientes acolhidos.
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Testes de inquérito de Leishmaniose
em 128 cães dão negativo
No dia 26 de junho, o Setor de
Zoonoses de Varginha realizou o
inquérito de Leishmaniose no bairro
Jardim Petrópolis. Os agentes de
Saúde, em parceria com o estudantes
do Centro Universitário do UNIS,
percorreram 257 imóveis, orientando
sobre a doença.
Foram encontrados 153 cães e
realizados 128 testes, todos com
resultado negativo. Vale ressaltar que
a Leishmaniose Visceral Canina
popularmente conhecida como Calazar
é uma doença infecciosa não
contagiosa transmitida tanto aos cães
quanto aos seres humanos.
Para que haja a transmissão é
necessário a existência do mosquitopalha que ao picar um cão ou outro
animal contaminado se infecta e
transmite a doença picando o homem

ou cão sadio.
Os cães podem apresentar diversos
sinais que não são específicos da
Leishmaniose Visceral ou, às vezes,
não manifestar sinal clínico algum.
Apenas o exame laboratorial pode
confirmar o diagnóstico.
Quando a doença se manifesta,
usualmente o cão apresenta:
• Crescimento exagerado das unhas;
• Emagrecimento, falta de apetite;
• Feridas ao redor dos olhos, pontas
das orelhas e no focinho;
• Sangramento pelo nariz;
• Pele ressecada;
• Abdômen distendido;
• Conjuntivite.
Diante de suspeita, a população
pode entrar em contato com o Setor
de Zoonoses pelo telefone (35) 3223
7970.

Novos locais públicos recebem a iluminação de LED
A troca da iluminação pública, que já está na reta final, avança e vários
locais ganham as luminárias de LED. O estacionamento do hospital Bom Pastor
recebeu a nova iluminação que vai aumentar a luminosidade consideravelmente.
Outro local foi o Aeroporto Regional, que a pedido do prefeito Vérdi Melo ganhou
26 novas luminárias de 170w de vapor de sódio por luminárias de LED de 80w
na área de desembarque e no entorno de todo o terminal de passageiros o que
vai gerar uma economia de 47% na energia medida em KWH da instalação.
Um aspecto interessante foi a melhoria das webcams instaladas no prédio.
A tradicional e mais charmosa Avenida de Varginha, a Rio Branco, já está
toda iluminada com a nova tecnologia de LED, que além do projeto adequado
para todo o conforto visual também vai colaborar para que haja queda dos
assaltos, atropelamentos ou outros acidentes no local à noite. “Outro ponto a
destacar e observar na nova iluminação, são os altos índices de reprodução
de cor, mais eficiente mesmo a noite", explica o prefeito Vérdi Melo. Ele ressalta
que “a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED em
toda a cidade, foi um dos compromissos assumidos desde o início da nossa
gestão. E agora estamos perto de concluir a troca de 18 mil luminárias, cujo
resultado já pode ser visto em bairros, no centro, praças, quadras e outros
locais públicos da nossa cidade”.

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 08 DE

06

JULHO DE 2021

ANO XXI - nº 1353

ATOS DO EXECUTIV
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LEI N° 6.845, DE 07 DE JULHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA DE FUNÇÃO GRATIFICADA.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica alterada a nomenclatura da Função Gratificada de “DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL
DO CAMPO”, criada pela Lei Municipal nº 5.443/2011, para “COORDENADOR DE ESCOLA
MUNICIPAL DO CAMPO”.
Art. 2º As atribuições, competências, vencimentos e o percentual de gratificação permanecerão
inalterados e guardarão correspondência com o que já está previsto em lei para o cargo de
Diretor de Escola Municipal do Campo.
Art. 3° As dotações orçamentárias próprias para as despesas oriundas da execução desta Lei
estão previstas na Lei Orçamentária Anual, dado que se trata de apenas alteração das
nomenclaturas de Função Gratificada.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2018.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 07 de julho de 2021; 138º da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
GLEICIONE APARECIDA DIAS BAGNE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECRETOS
DECRETO Nº 10.461, DE 1° DE JULHO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, crédito suplementar no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro
mil reais), a seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
88
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção do Serviços Hospitalares
44.90.51
Obras e Instalações
24.000,00
TOTAL
24.000,00
Art. 2° Para ocorrer o disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, a dotação orçamentária
abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
90
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção do Serviços Hospitalares
44.90.52 Equipamento de Material Permanente 24.000,00
TOTAL
24.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 1° de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.462, DE 1° DE JULHO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha - FHOMUV, crédito suplementar no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
100
159
16.01
10.131.1090.2.436 Manutenção do Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
25.000,00
TOTAL
25.000,00
Art. 2° Para ocorrer o disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, a dotação orçamentária
abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
48
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção do Serviços Hospitalares
33.90.30 Material de Consumo
25.000,00
TOTAL
25.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 1° de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.464, DE 02 DE JULHO DE 2021.
AUTORIZA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 5º, § 1º DA LEI MUNICIPAL
6.603/2019.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais
previstas no art. 93, inciso I, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e com base no que dispõe o
art. 11 da Lei Municipal nº 6.603/2019 e, ainda:
CONSIDERANDO as justificativas das empresas donatárias acerca da redução da capacidade
de investimento das mesmas, causada pelos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO que tais efeitos caracterizam fato superveniente que, notoriamente, afetou e
tem afetado diversos setores da economia no País, inclusive, a construção civil;
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a prorrogação, por 12 (doze) meses, do prazo inicialmente estabelecido
no art. 5º, §1º da Lei Municipal nº 6.603/2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 2 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
JULIANO CORNÉLIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PORTARIAS
PORTARIA Nº 17.897, DE 14 DE JUNHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 1(um) ano, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional da
servidora GILCEIA DE FATIMA CARMÁCIO DIAS, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços
Públicos nível E-01, matrícula 23.969-9, conforme Processo Administrativo nº 16.130/2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.924, DE 24 DE JUNHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 6(seis) meses, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional
da servidora MÁRCIA LOPES GONÇALVES OLIVEIRA NEVES, detentora do cargo de Técnico de
Enfermagem/Urgência e Emergência/Readaptada, nível E-10, matrícula 30.200-8, conforme
Processo Administrativo nº 20.865/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 17.927, DE 25 DE JUNHO DE 2021.

PORTARIA N° 17.941, DE 02 DE JULHO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ter sido habilitada
em Concurso Público Municipal - Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Angélica Regiane da Silva
Motorista – E-12
45º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.932, DE 28 DE JUNHO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Turismo de Varginha – COMTUR
e os Gestores do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, instituído pela Lei Municipal nº 3.467,
de 24 de maio de 2001, os seguintes membros:
ÁREA GOVERNAMENTAL
Representantes da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio – SETEC:
Titular – Gleiber Antônio Piva
Suplente – Neide de Abreu Morais
Representantes da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC:
Titular – Angélica Aparecida Lima
Suplente – Ana Lúcia Prado
Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – SEAGRI:
Titular – Paulo Donizete Silva
Suplente – Ligiane Aparecida Batista
Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEC:
Titular – Juliano Cornélio
Suplente – Cinthia Aline Alves Silva
Representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB:
Titular – Gledston Cardoso
Suplente – Maria José da Silva
ÁREA NÃO-GOVERNAMENTAL
Representantes da Entidade Turística:
Titular – Maria José Vilela Resende Bernardes
Suplente – Juliana Cerqueira Moreira
Representantes do Clube de Serviços:
Titular – Edivaldo Santos Amorim
Suplente – Niesley Lage Cruz
Representantes das Entidades Ligadas ao Meio-ambiente:
Titular – Cristina Helena Marchiori
Suplente – Glaudayr Gonçalves
Representantes da Câmara Municipal:
Titular – Rodrigo Manuel Meirelles Rodrigues
Suplente – Rômulo Azevedo Ribeiro
Representantes da Associação Comercial:
Titular – Elisete Cristina de Carvalho Ribeiro
Suplente – João Maiolini
Representantes do Terminal Rodoviário:
Titular – João Bosco Morais de Alencar
Suplente – Aline Silva de Brito
Representantes de Notório Saber:
Titular 1 – Ana Rios Fontoura
Suplente – João Carlos Costa
Titular 2 – Ana Cristina Pinto Coelho Frota
Suplente – Raquel Teixeira de Siqueira
Titular 3 – Breno Cornélio
Suplente – Nereida Avellar
Titular 4 – André Yuki Yoshikai
Suplente – Regis Suzuki
Art. 2º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e os Gestores do
Fundo Municipal - FUMTUR será de dois (02) anos.
Parágrafo único. A nomeação referida neste artigo será considerada prestação de serviço
Público relevante não sendo, portanto, remunerada.
Art. 3º No desempenho de suas atribuições, os membros, ora nomeados, deverão observar as
orientações estabelecidas pela Lei Municipal nº 3.467/2001.
Art. 4º Esta Portaria retroage os efeitos a partir de 10 de junho de 2021, revogadas as disposições em contrário.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.943, DE 05 DE JULHO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, a partir de 01/07/2021, a senhora ANA FLÁVIA FERREIRA RODRIGUES
BALANDINO para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Apoio às Políticas
de Enfrentamento à COVID-19, CPC-1, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.935, DE 29 DE JUNHO 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, as seguintes
servidoras:
SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Ângela de Fátima Ferreira da Silva / 17.420-3 / Auxiliar de Serviços Públicos / SEDUC / De 01/07/
2021 a 30/07/2021
Simone de Paula Oliveira / 24.064-4 / ASP/Manutenção e Conservação de Próprio Públicos /
SETEC / De 17/06/2021 a 16/07/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.937, DE 02 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a servidora VIRGÍNIA MARIA VILAS BOAS DE SOUZA CARVALHO, da
Função Gratificada de Líder de Seção de Farmácia Central - FG-15%, designada pela Portaria nº
17.483/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, e retroagindo os seus efeitos a 01/07/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.938, DE 02 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o artigo 184 da Lei Municipal nº 2.673/1995,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Sindicância Administrativa para apurar fato relatado no
Processo Administrativo nº 5.215/2021.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Sindicante, composta dos servidores ESTEFÂNIA
MESQUITA DA SILVA RODRIGUES, PAOLO XAVIER RIBEIRO, JAARA ALVARENGA CARDOSO
TAVARES, para sob a presidência do primeiro dar cumprimento ao disposto no artigo anterior,
obedecidas todas as formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº
2.673/1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída, terá o prazo de 15 (quinze) dias para realização e conclusão
de seus trabalhos.
Art. 4º Dilatado o prazo previsto no artigo anterior, fica, desde logo, reconduzida a Comissão
Sindicante para a continuação dos trabalhos para a qual foi designada.
Art. 5° Os membros da comissão permanecerão a disposição da Divisão da Corregedoria
Municipal, podendo dedicar tempo integral aos trabalhos, ficando dispensados do registro de
ponto até a entrega do relatório final.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.939, DE 02 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a pedido, a partir de 08 de julho de 2021, a servidora LINA AMARAL
CAETANO, do Cargo de Oficial de Administração – nível E-10, nomeada pela Portaria nº 16.747/
2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.940, DE 02 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARTINS DOS SANTOS para exercer a Função Gratificada de Líder da Seção de Farmácia Central, FG-15%, na Fundação Hospitalar do Município de
Varginha – FHOMUV.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 01/07/2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica retificada a Portaria nº 17.661/2021, que concede licença maternidade às servidoras
que especifica para nela fazer constar que a licença maternidade concedida à servidora GIZELE
CRESPO FERREIRA DE OLIVEIRA, matrícula 30.306-2, Professora PII, lotada na Secretaria Municipal de Educação, decorre do direito à estabilidade gestacional nos termos do Processo nº
20.586/2020 e será pelo período de 16/03/2021 a 01/09/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.944, DE 05 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
considerando a concessão de estabilidade gestacional à servidora ANA CRISTINA PEDERIVA
nos termos do Processo Administrativo nº 20.208/2020;
CONSIDERANDO o atestado médico concedendo licença maternidade à servidora acima nominada;
CONSIDERANDO que o contrato da referida servidora, em virtude da estabilidade gestacional é
limitado à 5 (cinco) meses após o parto;
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida licença maternidade prevista no artigo 110 da Lei Municipal nº 2.673/1995
à servidora ANA CRISTINA PEDERIVA, matrícula 30.375-3, Professor PII, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, pelo período de 09/04/2021 a 23/09/2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 08 DE

08

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
PORTARIA Nº 17.945, DE 05 DE JULHO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 1(um) ano, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional da
servidora ROSÂNGELA APARECIDA NOGUEIRA BUENO, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos/Servente Escolar, nível E-01, matrícula 26.674-4, conforme Processo Administrativo
nº 18.253/2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.947, DE 05 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor MOZARTH CAMPOS CORREA para exercer a Função Gratificada
de Líder de Equipe de Coleta de Lixo, FG-12%, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMEA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.948, DE 05 DE JULHO 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 / PERÍODO DE GOZO
Renata Pereira Barros / 27.628-0 / Educador Infantil / SEDUC / De 01/07/2021 a 30/07/202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.949, DE 06 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado o regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à
distância para a servidora abaixo relacionada, que comprovou estado gravídico nos termos do
disposto no Parágrafo Único, art. 1º, Decreto nº 10.378/2021:
SERVIDORA
MATRÍCULA CARGO
SETOR
Dayane Almeida Martins Azevedo 32506
Escriturário Divisão de Recursos Humanos
Art. 2º A servidora afastada com fulcro no Decreto Municipal nº 10.378, de 19 de maio de 2021,
deverá se submeter às disposições nele contidas.
Art. 3º A servidora autorizada ao exercício de atividade no regime de teletrabalho, trabalho
remoto ou outra forma de trabalho à distância fica ciente que cessada a situação de emergência
em saúde pública declarada pelo Decreto Municipal nº 9.738, de 18 de março de 2020, deverá
retornar imediatamente a sua unidade de trabalho para exercício presencial das atividades.
Art. 4º Caso a servidora relacionada no art. 1º, necessite realizar tratamento de saúde durante
o regime de teletrabalho que a impossibilite ao exercício das funções, ficará sujeita às regras
para entrega de atestados médicos, conforme Ordem de Serviço nº 003/2018 vigente na Fundação Hospitalar do Município de Varginha.
Parágrafo único. Cessada a incapacidade laboral, deverá retornar imediatamente ao regime de
teletrabalho.
Art. 5º O regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância cessa
automaticamente com o início da licença maternidade, estabelecida no art. 110 da Lei Municipal nº
2.673/1995.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.950, DE 06 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 17.850/2021.
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 17.951, DE 06 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 17.840/2021.
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.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº 008/2021
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 instalação e funcionamento do Banco de Sangue, 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:
- Localização na área central ou adjacências;
- Área total de no mínimo 350 metros;
- Imóvel com acessibilidade;
- Possuir AVCB e adequações da Vigilância Sanitária;
- Almoxarifado;
- 03 salas;
- Banheiros para Funcionários;
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- Banheiros para Público;
- Cozinha;
- Copa;
- Recepção;
- Rede de telefonia e internet para 10 computadores;
- Estacionamento para veículos.
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 existentes
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 22/07/2021
ou através do e-mail julio.angelo@varginha.mg.gov.br, onde também podem ser sanadas quaisquer dúvidas.
A Prefeitura Municipal de Varginha/MG reserva-se o direito de optar pelo imóvel que melhor
atender às suas necessidades.
Varginha/MG, 06 de julho de 2021.
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração Interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021
D E C I S Ã O - HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitações do Município 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 004/2021, 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, Sandro Rodrigues Pinto, Wellington de Matos Silva, Breno César Oliveira Farias,
Patrícia Graciele de Andrade Sousa, Adriana Pires Amancio, Fernando Caetano Moreira
Filho, Lucas Rafael Antunes Moreira e Jonas Gabriel Antunes Moreira.
Varginha (MG), 06 de julho de 2021.
Sivaldo Afonso Piva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2021
DECISÃO
Na qualidade de Prefeito Municipal e, consubstanciado no § 4º, do artigo 109, da Lei de Licitações, após minuciosa análise das razões de Recurso, assim como os documentos constantes
do Processo Licitatório – Pregão Presencial nº 130/2021, cujo objeto constitui-se da
contratação de serviços técnicos profissionais especializados na área de engenharia
e arquitetura para desenvolvimento de Projeto Arquitetônico / Executivo (Pista de
Skate), RATIFICO a decisão proferida pelo Pregoeiro e NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pela empresa Aníbal Bravim de Meira – ME, mantendo seu julgamento anterior, o qual
declarou vencedora no presente certame a empresa Marina Leal Mendonça Arquitetura e
Urbanismo.
Dê-se publicidade e prosseguimento ao feito.
Varginha (MG), 02 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2021
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 141/2021, cujo objeto
constitui-se da aquisição de jogos educativos, decidiu por classificar, habilitar e declarar
vencedoras no presente certame as empresas Farah Licitações e Comércio Ltda. e Iguatemi
Comércio Atacadista EIRELI.
Varginha (MG), 5 de julho de 2021.
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2021
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 uso na
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construção civil, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das
empresas Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI: Item 01 – Abraçadeira galvanizada 3/4 tipo
U – R$ 0,30 (trinta centavos) Pç – Montec, Item 03 – Arame galvanizado BWG 18 – R$ 29,10 (vinte
e nove reais e dez centavos) Kg – Gerdau, Item 04 – Arco de serra tubular nº. 149 – R$ 20,00
(vinte reais) Pç – Sparta, Item 10 – Broca de videa nr 10 com 30 cm – R$ 14,90 (quatorze reais
e noventa centavos) Un – Thompson, Item 11 – Broca p/ concreto videa 8mm – R$ 2,98 (dois reais
e noventa e oito centavos) Un – Disflex, Item 13 – Bucha plástica 10mm – R$ 0,08 (oito centavos)
Un – Usafi, Item 24 – Canaleta sistema X – R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) Br –
Tramontina, Item 31 – Cimento CPE 32 50kg. – R$ 29,00 (vinte e nove reais) Sc – Uau, Item 32 –
Cola madeira c/ 01 kg – R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos) Un – Garra, Item 41
– Espátula de aço 4" c/ cabo de madeira – R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) Un –
Compel, Item 42 – Fechadura externa p/ porta – R$ 40,00 (quarenta reais) Pç – MGM, Item 45 – Fio
para telefone FI – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) Mt – STE, Item 46 – Fio paralelo 1,5 mm2 –
R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos) Mt – Techfio, Item 47 – Fio paralelo 4mm – R$ 2,95 (dois
reais e noventa e cinco centavos) Mt – Techfio, Item 53 – Interruptor interno 2 seções - simples
– R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) Un – Pluzie, Item 54 – Interruptor interno de 3 seções
250V – R$ 11,60 (onze reais e sessenta centavos) Un – Pluzie, Item 56 – Junta espassador p/
piso esp. – R$ 1,90 (um real e noventa centavos) Un – Braslider, Item 57 – Lâmpada compacta
25W X 127V – R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) Un – Golden, Item 58 – Lâmpada
compacta fluorescente 20W X 110V – R$ 8,65 (oito reais e sessenta e cinco centavos) Un –
Golden, Item 59 – Lâmpada fluorescente compacta equivalência A - 40 watts. – R$ 28,90 (vinte
e oito reais e noventa centavos) Un – Foxlux, Item 66 – Massa plástica 400g na cor branca – R$
9,50 (nove reais e cinquenta centavos) Lt – Massafix, Item 72 – Parafuso p/ fix. vaso c/bucha
10mm cromado – R$ 1,66 (um real e sessenta e seis centavos) Pç – Toralf, Item 73 – Peneira
arame p/ arroz aro 55 – R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos) Pç – São Jorge, Item 74 –
Peneira arame p/ feijão aro 55 – R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos) Pç – São Jorge, Item
77 – Pino macho monofásico p/ tomada universal – R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) Pç –
Perflex, Item 85 – Quadro de distribuição p/ 6 chaves. – R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta
centavos) Pt – Mondiale, Item 90 – Resistência p/ chuveiro 220 VLTS (220W/5500W) ducha
Lorenzeti max. – R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) Un – Luster, Item 101 – Tomada interna
– R$ 5,00 (cinco reais) Pç – Pluzie, Item 102 – Tomada interna bipolar universal – R$ 5,00 (cinco
reais) Un – Pluzie, Item 103 – Tomada interna de 20 amp. – R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos)
Un – Pluzie, perfazendo o valor total da contratação em R$ 14.709,00 (quatorze mil, setecentos
e nove reais); Compre Bem Distribuidora EIRELI: Item 06 – Argamassa colante piso sobre piso
super (AC III E) - saco c/ 20kg. – R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos) Sc –
Supermax, Item 12 – Bucha nº. 08 com parafuso Philips – R$ 0,05 (cinco centavos) Un –
Jomarca, Item 20 – Cadeado de 25 mm – R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos) Pç – Land, Item
21 – Cadeado de 35 mm – R$ 17,80 (dezessete reais e oitenta centavos) Pç – Land, Item 22 –
Cadeado de 45 mm – R$ 23,00 (vinte e três reais) Pç – Land, Item 33 – Cola silicone incolor tubo
c/ 280g – R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos) Tb – Poly, Item 39 – Dobradiça 3 1/
2 c/ parafuso cromada ctl. c/ 03un – R$ 10,00 (dez reais) Un – Soprano, Item 51 – Grampo
isolado 01 prego - pct c/ 15 un – R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos) Pt – Thompson,
Item 52 – Interruptor bipolar – R$ 11,00 (onze reais) Pç – Mectronic, Item 75 – Picareta chibanca
c/ cabo 4 LB – R$ 49,00 (quarenta e nove reais) Pç – Minasul, Item 76 – Picareta ponta e pa – com
cabo – R$ 49,00 (quarenta e nove reais) Pç – Minasul, Item 82 – Prego c/ cabeça 19 X 36 – R$
19,00 (dezenove reais) Kg – Gerdau, Item 86 – Receptáculo de porcelana – R$ 2,10 (dois reais
e dez centavos) Pç – Thompson, Item 88 – Rejunte na cor branco – R$ 2,30 (dois reais e trinta
centavos) Kg – Supermax, Item 89 – Rejunte na cor cinza platina – R$ 2,30 (dois reais e trinta
centavos) Kg – Supermax, Item 94 – Telha cumeeira de barro larga 20 X 37 – R$ 2,00 (dois reais)
Un – Morandin, Item 97 – Tijolo cerâmico c/ furo redondo med.20 X 20 X 10 – R$ 0,80 (oitenta
centavos) Un – São Gabriel, Item 98 – Tijolo furado 10 X 20 X 20 – R$ 0,80 (oitenta centavos) Un
– São Gabriel, perfazendo o valor total da contratação em R$ 5.419,00 (cinco mil, quatrocentos
e dezenove reais); Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de Ferraamentas e Equipamentos
de Segurança Ltda.: Item 40 – Enxadão de 3" – R$ 23,40 (vinte e três reais e quarenta centavos)
Pç – Tramontina, perfazendo o valor total da contratação em R$ 117,00 (cento e dezessete
reais); Gabriela Materiais para Construção Ltda.: Item 23 – Cal hidratado p/ massa sc c/ 20 kg –
R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) Sc – M. Branco, Item 28 – Chave fenda/Philips jogo c/
06 pcs - cabo em polipropileno - haste em aço cromo vanadio cromado - ponta magnetizada composição dos jogos: conjunto com 06 peças, sendo: 04 chaves de fenda: 1/8 X 3", 3/16 X 4",
1/4 X 5" E 5/16 X 6" - 02 chaves Philips: 1/8 X 3" E 3/16 X 4". – R$ 32,10 (trinta e dois reais e dez
centavos) Jg – Tramontina, Item 29 – Chave Philips 3/16" X 4" – R$ 6,20 (seis reais e vinte
centavos) Un – Tramontina, Item 78 – Placa (tampa) de 2 X 4, com furo central – R$ 1,90 (um real
e noventa centavos) Pç – Mectronic, Item 79 – Placa + suporte 4x2 p/ 2 módulos separ 19912 30
– R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) Un – Tramontina, Item 81 – Porta de madeira prancheta,
embuia 0,70 X 2,10 encabeçada. – R$ 140,00 (cento e quarenta reais) Un – Pinhal, Item 95 – Telha
fibra translucida med. 1,83 X 1,10m X 1,00m de largura. – R$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e
cinquenta centavos) Un – Afort, Item 96 – Telha romana – R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) Un – Bagatta, perfazendo o valor total da contratação em R$ 10.364,00 (dez mil,
trezentos e sessenta e quatro reais); Gidal Engenharia Serviços e Distribuição EIRELI: Item 14 –
Bucha PVC fix nro 6 – R$ 0,03 (três centavos) Un – Ivplast, Item 15 – Cabo 2,5mm azul – R$ 1,55
(um real e cinquenta e cinco centavos) Mt – Techfill, Item 16 – Cabo flexível antichama 750V
classe 5 10mm – R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos) Mt – Techfill, Item 18 – Cachimbo 1" – R$
1,76 (um real e setenta e seis centavos) Pç – Plastbig, Item 19 – Cachimbo 3/4 – R$ 1,15 (um real
e quinze centavos) Pç – Plastbig, Item 27 – Chave boia superior/inferior CB 200 15A - c/ cabo de
1,5 metros isento de mercúrio; - controle eletromecânico. – R$ 30,69 (trinta reais e sessenta e
nove centavos) Un – Rayco, Item 30 – Chuveiro elétrico 127/220 (ducha) – R$ 27,99 (vinte e sete
reais e noventa e nove centavos) Pç – Zagonel, Item 43 – Fio de cobre tempera mole, isolamento
750V 4 MM2 – R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos) Mt – Techfill, Item 44 – Fio flexível #=2,5mm2
azul – R$ 1,44 (um real e quarenta e quatro centavos) Mt – Techfill, Item 48 – Fio paralelo branco
2 X 2,5mm – R$ 3,10 (três reais e dez centavos) Mt – Techfill, Item 50 – Fita isolante anti chama
embalagem 18mm X 20m – R$ 3,83 (três reais e oitenta e três centavos) Rl – Mectronic, Item 55
– Interruptor simples 4211 – R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos) Un – Ilumi 2017
/ 0 Stylus, Item 60 – Lâmpada fluorescente tubular 40 wats – R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos)
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Un – Ecolume, Item 61 – Lâmpada mista de 160 W X 220 V. – R$ 20,15 (vinte reais e quinze
centavos) Un – Brasfort, Item 62 – Lâmpada tubular LED T8 18W - branca fria bivolt – R$ 10,40
(dez reais e quarenta centavos) Un – Avant – Tub LED 18W 6500 K, Item 65 – Massa para
calafetar c/ 350 grs. – R$ 7,86 (sete reais e oitenta e seis centavos) Un – Pulvitec, Item 70 –
Parafuso cab. chata 4,5 X 50mm – S 8 – R$ 0,15 (quinze centavos) Pç – Jomarca, Item 80 – Porta
cadeado 2" / 51 mm – R$ 1,84 (um real e oitenta e quatro centavos) Un – Aliança, Item 84 – Prego
de aço 10 X 10 - cartela c/ 50 un – R$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos) Ct – Multifix, Item
87 – Régua alum. p/ pedreiro 2m comum – R$ 22,30 (vinte e dois reais e trinta centavos) Pç –
Alupar, Item 91 – Serrote 20" – R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos) Pç – EDA, Item 99
– Tomada 2 X 20A – R$ 7,87 (sete reais e oitenta e sete centavos) Pç – Transmobil Losangular
COD 15063, Item 100 – Tomada 2P + T 10A – R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) Un –
Transmobil Losangular COD 15060, Item 104 – Tomada sistema X com caixa - 20A completa. – R$
6,79 (seis reais e setenta e nove centavos) Pç – Radial, perfazendo o valor total da contratação
em R$ 18.535,90 (dezoito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos); e Renato
Isidoro – ME: Item 02 – Alicate de pressão 10" - REF.25700 – R$ 31,00 (trinta e um reais) Pç – MTX,
Item 05 – Argamassa ACI 20kg – R$ 8,10 (oito reais e dez centavos) Sc – Plasmar, Item 07 – Broca
de aço rápido 1/4" – R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos) Un – HT, Item 08 – Broca de
aço rápido 1/8" – R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) Un – HT, Item 09 – Broca de aço rápido 5/
16" – R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) Un – HT, Item 17 – Cabo para enxada torneado lixado
– R$ 6,20 (seis reais e vinte centavos) Pç – MN, Item 25 – Cavadeira articulada c/ cabo de ferro
– R$ 70,00 (setenta reais) Un – Tramontina, Item 26 – Cavadeira articulada c/ cabo - cabo de
madeira. – R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) Pç – Tenace, Item 34 – Colher de
pedreiro – R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) Un – Tenace, Item 35 – Desempenadeira aço
dentada – R$ 7,00 (sete reais) Pç – Tenace, Item 37 – DIsco de debaste 7" X 1/4 X 7/8 – R$ 7,70
(sete reais e setenta centavos) Pç – Brax, Item 38 – Disco diamantado p/ corte de pedra de
mármore e granito (maquita) – R$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos) Pç – MTX, Item
49 – Fita adesiva antiderrapante tam. 50mm X 5,0mts na cor preta – R$ 14,60 (quatorze reais e
sessenta centavos) Rl – Adere, Item 63 – Marreta 1/2 kg c/ cabo – R$ 13,00 (treze reais) Pç –
Tenace, Item 64 – Marreta de 5kg com cabo - utilizado para colocação de estacas e cunhas e
principalmente para quebrar pedras e concreto. - ferramenta forjada e com tratamento térmico
de tempera. - perfeita união entre cabo e cabeça - cabo ergonômico, envernizado e com a
logomarca tampografica - formato octogonal e dupla face da cabeça polida - confiabilidade e
segurança no uso - sem vibrações durante o golpe - 5 kg confeccionado em aço garantia mínima
de 48 meses manual em português. – R$ 77,00 (setenta e sete reais) Un – Tenace, Item 67 – Pá
de bico quadrado sem cabo – R$ 21,00 (vinte e um reais) Un – Tenace, Item 68 – Pá de bico
redondo – R$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos) Un – Tenace, Item 69 – Pá de bico
redondo c/ cabo tramontina, navalha ou alpes – R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) Un – Tramontina, Item 83 – Prego com cabeça 15 X 15 – R$ 22,33 (vinte e dois reais e trinta
e três centavos) Kg – Guerdau, Item 92 – Talhadeira de aço 12 " – R$ 10,40 (dez reais e quarenta
centavos) Pç – Costa, Item 93 – Talhadeira de aço pol. red. 3/4 X 12 – R$ 14,75 (quatorze reais
e setenta e cinco centavos) Pç – Costa, perfazendo o valor total da contratação em R$ 4.198,10
(quatro mil, cento e noventa e oito reais e dez centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 155/2021
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 óleos lubrificantes,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Covalub
Ltda.: Item 01 – Óleo lubrificante freio úmido hidro 19 – tambor 200 lts. – R$ 15,48 (quinze reais
e quarenta e oito centavos) Lt – YPF, Item 02 – Óleo lubrificante 15W 40 p/motor diesel extravida
XV 100 – tambor 200 lts. – R$ 14,53 (quatorze reais e cinquenta e três centavos) Lt – YPF,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 6.002,00 (seis mil e dois reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 05 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
Publicamos neste jornal, edição nº 1351 do dia 24/06/2021, Pág. 32, “Licitação - Pregão Presencial
nº 138/2021 – Homologação”
Onde se lê: “Keila Junia Jacinto Silva – ME: Item 01 – Alicate universal 8", para uso geral,
fabricado em aço carbono, vanadio, cabo isolado, antideslizante c/ abas protetoras arredondadas
p/ maior conforto, capacidade de corte: arame mole diam. 3,0 e arame duro diam. 2,0 - medida
nominal: 8" dimensões: 208 X 48mm. – R$ 20,00 (vinte reais) Un – Thopsom, Item 02 – Aplicador
de silicone – R$ 15,40 (quinze reais e quarenta centavos) Pç – Foxlux, Item 06 – Bucha nylon
cinza – 06mm. – R$ 0,11 (onze centavos) Un – Usaf, Item 10 – Cavadeira de 2 bocas. – R$ 33,40
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(trinta e três reais e quarenta centavos) Un – Max, Item 16 – Desempenadeira plast. 15 X 26 azul.
– R$ 8,10 (oito reais e dez centavos) Pç – Plasuni, Item 17 – Disco diamantado azul - turbo seco.
– R$ 10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos) Pç – Thopsom, Item 22 – Fita isolante 10 mt. –
R$ 2,04 (dois reais e quatro centavos) Pç – Norton, Item 23 – Fita isolante 20m X 19mm. – R$ 4,37
(quatro reais e trinta e sete centavos) Un – Thopsom, Item 27 – Junta espassador p/ piso – esp.
4mm. – R$ 2,00 (dois reais) Pç – Braslider, Item 28 – Luva PVC soldável 20mm. – R$ 0,30 (trinta
centavos) Pç – Fortlev, Item 29 – Parafuso sextavado rosca sob 3/16 X 45. – R$ 0,25 (vinte e
cinco centavos) Un – Jomarca, Item 35 – Régua alum. p/ pedreiro 2m comum. – R$ 33,00 (trinta
e três reais) Pç – Civitt, Item 42 – Torques para armador. – R$ 31,35 (trinta e um reais e trinta e
cinco centavos) Un – São Romão, Item 43 – Válvula p/ pia americana – acabamento cromado. –
R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos) Un – Overtime, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 634,50 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos);”.
Leia-se: “Keila Junia Jacinto Silva – ME: Item 02 – Aplicador de silicone – R$ 15,40 (quinze reais
e quarenta centavos) Pç – Foxlux, Item 06 – Bucha nylon cinza – 06mm. – R$ 0,11 (onze
centavos) Un – Usaf, Item 10 – Cavadeira de 2 bocas. – R$ 33,40 (trinta e três reais e quarenta
centavos) Un – Max, Item 16 – Desempenadeira plast. 15 X 26 azul. – R$ 8,10 (oito reais e dez
centavos) Pç – Plasuni, Item 17 – Disco diamantado azul - turbo seco. – R$ 10,75 (dez reais e
setenta e cinco centavos) Pç – Thopsom, Item 22 – Fita isolante 10 mt. – R$ 2,04 (dois reais e
quatro centavos) Pç – Norton, Item 23 – Fita isolante 20m X 19mm. – R$ 4,37 (quatro reais e trinta
e sete centavos) Un – Thopsom, Item 27 – Junta espassador p/ piso – esp. 4mm. – R$ 2,00 (dois
reais) Pç – Braslider, Item 28 – Luva PVC soldável 20mm. – R$ 0,30 (trinta centavos) Pç – Fortlev,
Item 29 – Parafuso sextavado rosca sob 3/16 X 45. – R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) Un –
Jomarca, Item 35 – Régua alum. p/ pedreiro 2m comum. – R$ 33,00 (trinta e três reais) Pç – Civitt,
Item 42 – Torques para armador. – R$ 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos) Un – São
Romão, Item 43 – Válvula p/ pia americana – acabamento cromado. – R$ 7,95 (sete reais e
noventa e cinco centavos) Un – Overtime, perfazendo o valor total da contratação em R$ 594,50
(quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);”.
E onde se lê: “Compre Bem Distribuidora EIRELI EPP: Item 14 – Colher de pedreiro. – R$ 12,30
(doze reais e trinta centavos) Un – Thompson, Item 18 – Dobradiça 3 1/2" zinc. encartelada. – R$
10,00 (dez reais) Pç – Soprano, Item 19 – Enxada 2.1/2 libras c/ cabo. – R$ 40,00 (quarenta reais)
Pç – MInasul, Item 20 – Escova de aço 6 fileiras. – R$ 11,00 (onze reais) Pç – Compel, Item 21 –
Fechadura externa esp. inox 1801/21. – R$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos) Pç
– Soprano, Item 34 – Prumo p/ pedreiro (grande). – R$ 37,70 (trinta e sete reais e setenta
centavos) Pç – Ramada, Item 36 – Rejunte na cor branco. – R$ 2,50 (dois reais e cinquenta
centavos) Kg – Supermax, Item 38 – Sifão extensivo – blukit simples – branco. – R$ 4,95 (quatro
reais e noventa e cinco centavos) Un – Valeplast, Item 41 – Torneira de boia registro e haste em
metal ½" - funciona por gravidade para caixa d'água. – R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco
centavos) Un – Valeplast, perfazendo o valor total da contratação em R$ 924,80 (novecentos e
vinte e quatro reais e oitenta centavos);”.
Leia-se: “Compre Bem Distribuidora EIRELI EPP: Item 01 – Alicate universal 8", para uso geral,
fabricado em aço carbono, vanadio, cabo isolado, antideslizante c/ abas protetoras arredondadas p/ maior conforto, capacidade de corte: arame mole diam. 3,0 e arame duro diam. 2,0 medida nominal: 8" dimensões: 208 X 48mm. – R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) Un
– Thopsom, Item 14 – Colher de pedreiro. – R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos) Un –
Thompson, Item 18 – Dobradiça 3 1/2" zinc. encartelada. – R$ 10,00 (dez reais) Pç – Soprano,
Item 19 – Enxada 2.1/2 libras c/ cabo. – R$ 40,00 (quarenta reais) Pç – MInasul, Item 20 – Escova
de aço 6 fileiras. – R$ 11,00 (onze reais) Pç – Compel, Item 21 – Fechadura externa esp. inox
1801/21. – R$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos) Pç – Soprano, Item 34 – Prumo p/
pedreiro (grande). – R$ 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos) Pç – Ramada, Item 36 –
Rejunte na cor branco. – R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) Kg – Supermax, Item 38 –
Sifão extensivo – blukit simples – branco. – R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) Un
– Valeplast, Item 41 – Torneira de boia registro e haste em metal ½" - funciona por gravidade para
caixa d'água. – R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos) Un – Valeplast, perfazendo o
valor total da contratação em R$ 964,60 (novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta
centavos);”.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 211/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 194/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 213/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 195/2021
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 impressos diversos, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 21 / 07 / 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.), 08 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 214/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 196/2021
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 elétricos , mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 09 / 08 / 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.), 08 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 215/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 197/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para prestação de serviços de torno e
ferramentaria para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 10 / 08 / 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 julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 216/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 198/2021

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 cestas básicas para composição de kit merenda
para os alunos da rede municipal de ensino, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 07 / 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.), 07 de julho 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 suprimentos de informática, mediante
as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 10 / 08 / 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.), 08 de julho de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 217/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 199/2021
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: 11 / 08 / 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.), 08 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 218/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 200/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de placas de inauguração,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 12 / 08 / 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 julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 219/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 201/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de pneus novos, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 12 / 08 / 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.), 08 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 185/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 170/2021
O Município de Varginha (M.G.), através de seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna
público que por motivos de ordem administrativa, os procedimentos relativos à Licitação –
Pregão Presencial nº. 170/2021, cujo objeto constitui-se da contratação de empresa
especializada para a confecção e instalação de móveis planejados, fica redesignada a
data de 28/07/2021 às 08h30 (oito horas e trinta minutos), para a sessão pública com o recebimento
dos Envelopes das Propostas e Habilitação, junto ao Departamento de Suprimentos do Município,
sito na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva.
Varginha(M.G.), 08 de julho de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 170/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2021
AVISO
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 156/2021, cujo objeto constitui-se da aquisição de trator agrícola
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e roçadeira.
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.), 01 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 177/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2021
AVISO
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 162/2021, cujo objeto constitui-se da aquisição de um
veículo – tipo furgão.
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.), 07 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 178/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 163/2021
AVISO
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 163/2021, cujo objeto constitui-se da aquisição de veículo 0 KM – tipo
utilitário – Pick-Up.
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.), 08 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 201/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021
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 TOMADA DE PREÇOS – do tipo Menor Preço, 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 serviços na área de engenharia
incluindo fornecimento de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para construção de uma Quadra com Vestuários na Escola Municipal Dr. Jacy de Figueiredo – CAIC I, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data de Protocolo: até 27/ 07 / 2021 às 13h30
Data Abertura: 27 / 07 / 2021 às 14h00
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos - Fone (0**35) 3690-1812
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de
Licitação.
Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 212/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021
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 TOMADA DE PREÇOS – do tipo Menor Preço, 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 serviços na área de engenharia
incluindo fornecimento de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos
necessários para execução de fundação, estrutura metálica, fornecimento e
instalação de uma Tela para Projeção (Novo Placar Eletrônico) e reforma do Sistema
de Iluminação da Arquibancada Coberta do Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de
Melo (Melão), mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data de Protocolo: até 30/ 07 / 2021 às 13h30
Data Abertura: 30 / 07 / 2021 às 14h00
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos - Fone (0**35) 3690-1812
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de
Licitação.
Varginha (M.G.), 07 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Lanches, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 242/2020 – Pregão Presencial nº 214/2020 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nºs 01 e 02/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Mimo Gourmet Restaurante Ltda. - ME
– Cardápio Simples - R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) por unidade;
– Cardápio Médio - R$ 9,00 (nove reais) por unidade
2) Contratada: Panificadora Princesa Ltda.
– Cardápio Completo - R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos).
Varginha(M.G.), 08 de julho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JULHO DE 2021

ANO XXI - nº 1353

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 08 DE

ANO XXI - nº 1353

JULHO DE 2021

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

13

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Extrato de Convênios – A Parte
Convênio
Fundamento
Objeto
de sua programação
Partes
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:
de
:
:
:
:
:

007/2021. Datado de 30/03/2021.
Processo Adm. nº 2.276/2021
Colocar à disposição da Instituição de Ensino vagas para o atendimento
estágio curricular obrigatório
Município de Varginha e
Assupero Ensino Superior Ltda.
Convênio não oneroso para o Município
5 (cinco) anos
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, o Sr. Fernando di Genio Barbosa

=
Convênio
: 008/2021. Datado de 30/03/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 2.277/2021
Objeto
:
Propiciar a oportunidade de concessão de estágios, pelo Município,
aos estudantes regularmente matriculados na Instituição de Ensino
Partes
: Município de Varginha e
: Assupero Ensino Superior Ltda.
Valor
: 50% do nível salarial E-12 para o estagiário que esteja prestando 4
horas diárias de trabalho e;
75% do nível salarial E-12 para o estagiário que esteja prestando 6
horas diárias de trabalho
Prazo
: 2 (dois) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, o Sr. Fernando di Genio Barbosa
=
Convênio
: 010/2021. Datado de 22/04/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 3.579/2021
Objeto
: Colocar à disposição da Instituição de Ensino vagas para o atendimento
de sua programação de estágio curricular obrigatório
Partes
: Município de Varginha e a
: Universidade Federal de Lavras
Valor
: Convênio não oneroso para o Município
Prazo
: 3 (três) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, a Sra. Christiane Maria Barcellos Magalhães
da Rocha
=
Convênio
: 012/2021. Datado de 13/04/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 3.353/2021
Objeto
: Propiciar a oportunidade de concessão de estágios, pelo Município,
aos estudantes regularmente matriculados na Instituição de Ensino
Partes
: Município de Varginha e
: Acef S.A, mantenedora da Universidade de Franca – Unifran
Valor
: 50% do nível salarial E-12 para o estagiário que esteja prestando 4
horas diárias de trabalho e;
75% do nível salarial E-12 para o estagiário que esteja prestando 6
horas diárias de trabalho
Prazo
: 3 (três) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, o Sr. Carlos Fernando de Araújo Júnior
=
Convênio
: 014/2021. Datado de 23/04/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 2.321/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando a prestação
de serviços médicos hospitalares à população do Município de Varginha
Partes
: Município de Varginha e
: Hospital Regional do Sul de Minas
Valor
: R$ 866.500,00
Prazo
: Até a total prestação de contas por parte do Hospital
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Hospital, o Sr. Luiz Fernando Negreiros Bandeira
=
Convênio
: 015/2021. Datado de 23/04/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 2.321/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando a prestação
de serviços médicos hospitalares à população do Município de Varginha
Partes
: Município de Varginha e
: Hospital Regional do Sul de Minas
Valor
: R$ 401.206,21
Prazo
: Até a total prestação de contas por parte do Hospital
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Hospital, o Sr. Luiz Fernando Negreiros Bandeira
=
Convênio
: 016/2021. Datado de 21/05/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 6.989/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando a prestação
de serviços médicos hospitalares à população do Município de Varginha
Partes
: Município de Varginha e
: Hospital Regional do Sul de Minas
Valor
: R$ 1.000.000,00
Prazo
: Até a total prestação de contas por parte do Hospital
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Hospital, a Sra. Cirléia Anchieta de Sousa
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Convênio
: 017/2021. Datado de 27/05/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 7.009/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando a possibilitar ao Sindicato o desenvolvimento de suas atividades sociais e constitucionais, mormente no
que diz respeito à cessão de servidores públicos
Partes
: Município de Varginha e
: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Varginha - Sindserva
Valor
: De acordo com o Inciso I da Cláusula Terceira (arcar com a remuneração
e encargos trabalhistas dos servidores cedidos)
Prazo
: De 27/05/2021 a 31/12/2024
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Sindicato, o Sr. Miller Fagundes Jorge
=
Convênio
: 018/2021. Datado de 04/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 7.661/2021
Objeto
: Colocar à disposição da Instituição de Ensino vagas para o atendimento
de sua programação de estágio curricular obrigatório
Partes
: Município de Varginha e a
: Campanha Nacional das Escolas da Comunidade - Faceca
Valor
: Convênio não oneroso para o Município
Prazo
: 3 (três) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, o Sr. Flávio Marcelo de Carvalho Silva
=
Convênio
: 019/2021. Datado de 13/04/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 7.660/2021
Objeto
: Propiciar a oportunidade de concessão de estágios, pelo Município,
aos estudantes regularmente matriculados na Instituição de Ensino
Partes
: Município de Varginha e
: Campanha Nacional das Escolas da Comunidade - Faceca
:
Valor
: 50% do nível salarial E-12 para o estagiário que esteja prestando 4
horas diárias de trabalho e;
75% do nível salarial E-12 para o estagiário que esteja prestando 6
horas diárias de trabalho
Prazo
: 3 (três) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, o Sr. Flávio Marcelo de Carvalho Silva
=
Convênio
: 028/2021. Datado de 30/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.200/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de reforma da estrutura física dos quartos e internação de pacientes
cirúrgicos oncológicos e traumas Posto D do Hospital Bom Pastor
Partes
: Município de Varginha e a
: Fundação Hospitalar do Municípío de Varginha - Fhomuv
Valor
: R$ 60.000,00
Prazo
: 2 (dois) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Fhomuv, a Sra. Rosana de Paiva Silva Morais
=
Convênio
: 029/2021. Datado de 30/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.172/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de reforma da estrutura física dos quartos e internação de pacientes
cirúrgicos oncológicos e traumas Posto D do Hospital Bom Pastor
Partes
: Município de Varginha e a
: Fundação Hospitalar do Municípío de Varginha - Fhomuv
Valor
: R$ 90.000,00
Prazo
: 2 (dois) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Fhomuv, a Sra. Rosana de Paiva Silva Morais
=
Convênio
: 030/2021. Datado de 30/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.158/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de aquisição de móveis planejados para o Centro de Oncologia
Partes
: Município de Varginha e a
: Fundação Hospitalar do Municípío de Varginha - Fhomuv
Valor
: R$ 140.000,00
Prazo
: 6 (seis) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Fhomuv, a Sra. Rosana de Paiva Silva Morais
=
Convênio
: 031/2021. Datado de 30/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.125/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de aquisição de equipamentos médicos específicos e reforma do piso
das rampas internas da Fhomuv
Partes
: Município de Varginha e a
: Fundação Hospitalar do Municípío de Varginha - Fhomuv
Valor
: R$ 180.654,66
Prazo
: 6 (seis) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Fhomuv, a Sra. Rosana de Paiva Silva Morais
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Convênio
: 032/2021. Datado de 30/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.117/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de aquisição de tecidos, equipamentos e móveis
Partes
: Município de Varginha e a
: Fundação Hospitalar do Municípío de Varginha - Fhomuv
Valor
: R$ 81.655,00
Prazo
: 6 (seis) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Fhomuv, a Sra. Rosana de Paiva Silva Morais
=
Convênio
: 033/2021. Datado de 30/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.115/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de aquisição de veículo novo - ambulância
Partes
: Município de Varginha e a
: Fundação Hospitalar do Municípío de Varginha - Fhomuv
Valor
: R$ 180.000,00
Prazo
: 6 (seis) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Fhomuv, a Sra. Rosana de Paiva Silva Morais
=
Convênio
: 034/2021. Datado de 01/07/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.171/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de aquisição de medicamentos e insumos médicos hospitalares
Partes
: Município de Varginha e o
: Hospital Regional do Sul de Minas
Valor
: R$ 90.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Hospital, a Sra. Cirléia Anchieta de Sousa
=
Convênio
: 035/2021. Datado de 01/07/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.228/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de aquisição de medicamentos e insumos médicos hospitalares
Partes
: Município de Varginha e o
: Hospital Regional do Sul de Minas
Valor
: R$ 300.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Hospital, a Sra. Cirléia Anchieta de Sousa
=
Convênio
: 036/2021. Datado de 01/07/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.132/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de aquisição de medicamentos e insumos médicos hospitalares
Partes
: Município de Varginha e o
: Hospital Regional do Sul de Minas
Valor
: R$ 180.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Hospital, a Sra. Cirléia Anchieta de Sousa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato de Termo de Apostilamento – A Parte
Apostila
: 015/2021, ao Contrato nº 089/2021. Datada de 07/07/2021.
Fundamento
: Licitação – Tomada de Preços nº 004/2021
Objeto
: A alteração do valor contratual constantes nas cláusulas quarta e décima
do contrato nº 089/2021, modificando-se o valor descrito naquelas cláusula, devido a um erro
material, de: R$ 337.192,62 para R$ 337.192,68
Partes
: Município de Varginha e
: Costa Terraplenagem e Construtora Ltda.
Prazo
: Mantido o originário
Signatário
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de
Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo
relacionados, notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo
de 15 (quinze) dias, contados desta publicação, para interpor defesa da autuação, junto ao
Órgão Executivo Municipal - DEMUTRAN/VARGINHA-MG e, ainda, para indicação do condutor
infrator, nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 404/12, do CONTRAN.
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Notificação da Autuação de Infração a Legislação de Trânsito
Período de devolução: 28/06/2021 a 02/07/2021
Nome
Processamento Placa Infração
Data
Hora
Ageu Do Carmo Campelo
10764091 HQB-8I35 554-14 15/06/2021 08:59
Construtora Cerro Azul Ltda
10752666 PVY-8477 554-14 17/06/2021 08:50
Felippe Braga Da Silva
10684293 FHM-4622 555-00 22/06/2021 08:16
Geraldo Sales De Paula
11592962 FXJ-0J20 763-32 15/06/2021 11:48
Geraldo Vitorio Pereira
10717013 PQD-9G63 554-14 16/06/2021 09:57
Guilherme De Oliveira Aprelini
10669319 OLW-0776 763-32 18/06/2021 12:05
Iara Antonia Da Silva
10704188 QDU-1379 554-14 18/06/2021 10:54
Jose Marcos Pereira Dos Santos 10691123 PZV-4984 763-31 16/06/2021 11:47
Luciana Martins Pereira
11601329 OLT-3500 763-32 18/06/2021 15:08
Luciane Ap Goncalves Silverio
10693314 OPX-5304 554-14 17/06/2021 10:04
Magda Rodrigues
10752684 OQO-8157 763-32 17/06/2021 12:23
Maria Aparecida Do Nascimento
10722136 JEX-2G97 556-80 02/06/2021 15:00
Paulo Vitor Silva
10701813 HAV-9F78 554-14 18/06/2021 10:52
Robertson Rodrigues Pereira Jr
10664421 RME-4F96 554-14 17/06/2021 10:13
Taiana Da Costa Silva
10699164 QOA-6779 554-14 17/06/2021 08:41
Willian Marques Ribeiro
11608747 HJR-5810 736-62 21/06/2021 16:46
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, através de sua Secretaria do
Meio Ambiente e do Setor de Bem Estar Animal, CONVOCA a Sr. Gabriela Siqueira Mendonça,
inscrita no CPF 130.443.126-63 proprietária do animal conforme abaixo descrito:
- 01 (um) cão macho, porte médio, sem raça definida, cor dourada, três patas que foi apreendido
no dia 24/06/2021 na rua Purús, bairro Santana.
Por se encontrar encontrar na rua em estado de abandono.
Para que o referido animal seja retirado do depósito municipal, no prazo de 10 (dez) dias a contar
da publicação deste Edital, contra o pagamento das taxas cabíveis e apresentação dos
documentos de comprovação de propriedade sob pena das sanções previstas nas Leis Municipais nº 3.783/02 e 5.489/2011.
Varginha, 02 de Julho de 2021.
Marisley Camillo de Barros Neves
Medica Veterinária – CRMV-MG 5953
Supervisora do Serviço de Defesa e Bem Estar Animal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 032/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL 075/2021
Conforme disposições contidas nos itens 12 e 13.4.1, do Edital 075/2021, fica a candidata abaixo relacionada, regularmente classificado no Processo de Seleção Simplificada realizado através do referido edital, DEVIDAMENTE NOTIFICADO para no PRAZO DE 3 (três) dias úteis, a
contar da data de publicação do presente edital, comparecer ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS da Prefeitura do Município de Varginha, à Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila
Paiva - Varginha/MG, sob pena de não comparecendo, não possuir mais o direito à contratação
temporária nos termos do respectivo edital, para preenchimento de vaga referente ao Processo
Administrativo nº 7.402/2021.
Candidato
Cargo
Mariana Santos Carvalho
TNS/ES/Médico da Família / PSF
Varginha, 8 de julho de 2021.
Ana Maria Rosa
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Processo Administrativo nº. 7.402/2020
Edital nº. 082/2021

Classif
1º
2º
3º

Inscr
002
003
001

Classificação
TNS/ES/Médico da Família - PSF
Pontuação Data Nascimento Candidato (a)
10,0
10.12.1992
Rafael Rodrigues Cardoso
2,0
04.08.1997
Sarah Tereza Siqueira
0,0
09.02.1987
Luciene de Carvalho
Varginha (MG), 7 de julho de 2021
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITO E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO
Resultado - Edital 083/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, divulga o resultado da convocação realizada através do Edital 083/2021 para
provimento através de contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo de
Oficial de Administração, nos termos do Processo nº 7.704/2021.
Fica imediatamente convocado para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos
até 12/07/2021 para início dos procedimentos de contratação, o candidato relacionado no quadro abaixo.
Cargo: Oficial de Administração
Classif. Inscr
E-mail enviado / horário
Candidato (a)
Situação
275º
12821
06/07/21 – 10:30
Rafael José Felisbino
Convocado
Varginha, 8 de Julho de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 084/2021
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/Clínico Geral - E-24
Vaga: CR (*)
Requisitos Mínimos : a) Ensino Superior completo em Medicina; e
b) Habilitação legal para o exercício da profissão de Clínico Geral.
c) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício)
Vencimento : R$ 3.958,45 (¹)
(*) Cadastro Reserva
(¹) O valor do vencimento terá acréscimo de Gratificação Mensal no valor de R$ 2.572,99, nos
termos da Lei Municipal nº 6.732/2020.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990. A seleção é para cadastro reserva. Caso seja necessário efetuar
contratação, esta será feita pelo prazo de 6 (seis) meses podendo ser encerrado antes caso a
demanda para atendimento no Hospital de Campanha diminua.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público e visa atender situação de emergência em saúde
pública, decorrente da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), no Hospital de Campanha do Município de Varginha com a devida
autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo nº 9.046/2020.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• 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: 12 e 13.07.2021
Horário: das 7h30 do dia 12.07.2021 às 16h00 do dia 13.07.2021
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 084/2021 – HCMV – TNS/ES/Médico Plantonista Clínico Geral”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Certificado que comprove a habilitação para exercício do cargo (Diploma de conclusão do
curso - frente e verso)
d) Registro no Conselho Regional de Classe (Vigente com jurisdição na área onde ocorrerá o
exercício)
e) Comprovante de endereço.
f) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
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angulação para que distorça a imagem.
5.4.2. Caso a documentação não possa ser analisada em virtude de não atender às exigências
do item 5.4.1, o documento será desconsiderado, não cabendo recurso desta decisão, nem
envio posterior de documento com qualidade de imagem para análise da Comissão.
5.5. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 13.07.2021.
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);
• Apresentar comprovante de qualificação cadastral no E-social;
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de de seus direitos civis e políticos, apresentando Atestado de Antecedentes;
• 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.
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
• 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.
• Caso haja acúmulo de cargos públicos, o candidato fica ciente desde já que ao formalizar
sua contratação está obrigado a informar e apresentar processo onde será verificada a licitude
do acúmulo de cargos.
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 Hospital de Campanha do Município de Varginha;
VI - 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;
VII – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
9.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso VI não poderá ser novamente
contratado.
9.4. Na hipótese prevista nos incisos I , será dispensado o contratado posicionado no último lugar
na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos desnecessários no
quadro de pessoal.
9.5. Ocorrendo necessidade de se efetuar dispensa de mais servidores para adequar o quadro
funcional à demanda apresentada e em tendo se esgotado a listagem de candidatos deste

processo seletivo, a dispensa ocorrerá analisando a classificação dos candidatos nos demais
editais lançados, observando a data de admissão, sendo dispensado aquele com data de
admissão mais recente.
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 15.07.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição
de Recurso – Processo Seletivo Edital 084/2021 – SEMUS – HCMV – TNS/ES/Médico Plantonista
/ Clínico Geral.”
13 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
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 - Este processo seletivo será válido apenas para as demandas apresentadas para o
Hospital de Campanha do Município de Varginha.
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 físico e eletrônico atualizados, visando eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais
de convocação para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não
atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
15.4 - 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, não lhe
cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à uma das formas estabelecidas de
convocação.
16 – CRONOGRAMA
Inscrição: 12 e 13.07.2021
Horário: das 7h30 do dia 12.07.2021 às 16h00 do dia 13.07.2021
Local: Email para inscrição: cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br
Divulgação da classificação: 14.07.2021
Horário: 17:30
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Interposição de recurso: 15.07.2021
Horário: Das 7h30 às 11h00
Local: e-mail cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br
Classificação Final: 16.07.2021
Horário: 17h30
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 8 de julho de 2021.
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Lidiane Pereira da Silva
Presidente da Comissão
Marcia Maria Gonçalves
Membro da Comissão
Maria Cecília Gabriel Ribeiro
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação –lato
sensu/especialização, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado a dois cursos;
• serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação strictu
sensu- mestrado, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado a dois cursos;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado 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 can-
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didato, e que apresente histórico escolar com conteúdo do cargo ou que este conste no
certificado com carga horária expressa de cada disciplina ou módulo cursado.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40 h até 120 h. Neste item serão pontuados
apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada à quatro
cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático
e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional realizado pelo candidato com carga horária acima de 120 h. Neste item serão
pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes à participação em cursos, seminários e
eventos similares quando estes fizerem parte do currículo de cursos de graduação ou
especialização.
• 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
a pontuação será limitada à um título de cada tipo e com a apresentação da carteirinha para
constatação da vigência. Considerando o estado de emergência causado pela pandemia causada pelo novo coronavírus, admitir-se à vigência até 03/2020.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Serão atribuídos 4,0 (quatro) 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, desde que
tenham sido celebrados há no máximo 30 (trinta) dias, ou registro em carteira de trabalho
profissional.
• Não serão aceitos contratos de trabalho com instituições públicas ou privadas celebrados há
no máximo 30 (trinta) dias, sendo admitidos porém, que tais contratos sejam analisados e
pontuados desde que estejam acompanhados de declaração formal, atestando que o contrato
esteve vigente durante todo o prazo estabelecido em cláusula própria.
• A pontuação para experiência profissional será limitada a 16 (dezesseis) pontos.
• 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, a fim de
conferir a veracidade do título apresentado.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 084/2021
Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 084/2021: Lidiane Pereira da Silva, Marcia Maria Gonçalves e Maria
Cecília Gabriel Ribeiro, 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, 8 de julho de 2021.
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Edital de Notificação
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar CONSTRUTORA JD LTDA, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir
desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local retirando todo lixo e resto de vegetação, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação:
(Rua Sebastião da Consolação Correia, n° 175 - Bairro: Alto dos Pinheiros).
Notificação 425/2021.
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 MATEUS VINÍCIUS TRINDADE SILVA, para que no prazo de
15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Evanio Labre, n° 355
Bairro: Alto da Figueira - Quadra: 07, Lote 11). Auto de Infração n° 213/2021.
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 DANIEL DARE GONÇALVES, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Av. Lais Zaiden Silva n° 225 Bairro: Sagrado
Coração II - Quadra: G, Lote 05). Auto de Infração n° 225/2021.
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 EDGARD GOMES SILVA, para que no prazo de 15(quinze) dias
contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena de
multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Zilda Victoria Tavares, n° 250 - Bairro: San
Marino - Quadra: 24, Lote 04). Auto de Infração n° 578/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO REMUNERADO

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO N.º 02/2021

O Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação / SEDUC, torna público
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental NOTIFICA os
contribuinte abaixo relacionado de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a esta Secretaria Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de lote
e/ou Imóvel.
Contribuinte
Processo
Endereço do Lote:
JOSÉ VITOR BORGES
8530/2020
ALAMEDA DAS GARÇAS, Nº100 - CIDADE NOVA
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez)
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 05 de Julho de 2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

que estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO
REMUNERADO, nos termos da Lei Federal n.º 11.788/08; da Lei Municipal n.º 4.557, de 19 de
dezembro de 2006, com alteração dada pela Lei Municipal n.º 5.859, de 21 de julho de 2014 e do
Decreto Municipal n.º 7.145, de 29 de dezembro de 2014, nas condições deste Edital.

A seleção de estagiários, objeto deste Edital será para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SEDUC.

1 – Das Vagas, área de atuação, formação acadêmica, número de vagas, carga horária e local
de estágio:
Este Processo de Seleção Simplificado para Estágio Remunerado abrangerá as vagas para
exercício no órgão abaixo relacionado e conforme descrito adiante:
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1.1 - Serão reservadas às pessoas portadoras de deficiência, 10% (dez por cento) das vagas
oferecidas, conforme o estabelecido no art. 10, da Lei Municipal n.º 4.557/2006.
2 – Dos requisitos para inscrição:
2.1 - Para concorrer a uma das vagas, o interessado deverá:
a) estar regularmente matriculado e frequente em curso superior na área, conforme o especificado no Quadro 1, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC e devidamente conveniada
com o Município de Varginha;
b) possuir tempo disponível de 4 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira, para dedicarse às atividades do estágio, no período de vigência da bolsa, sem prejuízo de suas atividades
discentes regulares;
c) ter concluído pelo menos 30% (trinta por cento) do currículo escolar, e ainda, não estar
matriculado no último semestre do seu curso;
d) não exercer as funções de estagiário em outra instituição ou participar de outro programa de
estágio remunerado, sob pena de perda do estágio obtido na Secretaria Municipal de Educação;
e) não ser servidor público.
3 – Das vagas reservadas aos candidatos com deficiência:
3.1 – Às pessoas com deficiência será garantido o direito de se inscrever neste Processo
Seletivo, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de
que são portadoras, o que será verificado no ato da inscrição, por profissionais credenciados
através de laudo médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem
como, a provável causa da deficiência; e também, no momento da convocação do candidato
aprovado para início do estágio, conforme determinado no item 8.1 deste Edital.
3.2 – Aos candidatos com deficiência serão reservados 10% (dez por cento) do total das vagas
oferecidas, desprezadas as frações, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição
Federal, respeitada a ordem de classificação final.
3.3 – Quando o cálculo para a definição da quantidade de vagas for número fracionário, adotarse-á o seguinte critério:
I – o arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, quando a fração for igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos);
II – o arredondamento para o número inteiro imediatamente inferior, quando a fração for inferior
a 0,5 (cinco décimos).
3.4 – As vagas reservadas a portadores de deficiência que não venham a ser preenchidas,
passam automaticamente a serem ocupados pelos demais candidatos aprovados, conforme a
ordem de classificação final.
3.5 – O candidato com deficiência selecionado para a realização do Estágio Remunerado será
submetido à perícia médica oficial para ser verificada a compatibilidade da deficiência com o
exercício das atribuições do cargo.
3.5.1 – Será de responsabilidade da Junta Médica Oficial a perícia médica a ser realizada, sem
qualquer ônus para o candidato.
3.5.2 – Concluindo a Junta Médica pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do
estágio pretendido, o candidato não poderá ser contratado.
3.5.3 – Caberá recurso contra o resultado do parecer da Junta Médica Oficial, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, sendo que o mesmo deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de
Educação.
3.6 – Ressalvadas as disposições especiais desta seção, os candidatos com deficiência
participarão deste Processo Seletivo Simplificado em iguais condições com os demais candidatos,
no que tange às providências relativas ao recrutamento, seleção, avaliação, desligamento dos
beneficiários do programa objeto deste Edital.
4 – Da Remuneração:
4.1 - Os Estagiários terão direito a:
I – receber uma bolsa/auxílio no valor de 50% (cinquenta por cento) do nível salarial E-12,
conforme o previsto nos parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Municipal n.º 4.557/2006, com
alterações dadas pela Lei Municipal n.º 5.859/2014 e regulamentado pelo art. 5º do Decreto
Municipal n.º 7.145/2014;
II - se necessário, receberão a título de auxílio transporte municipal interno, valor correspondente
aos gastos com deslocamento (ida/volta) ao local do estágio;
III – seguro de vida pessoal.
4.2 – A remuneração será feita mediante comprovação de assiduidade na presença, sendo que,
faltas injustificadas acarretarão descontos dos respectivos dias faltosos.
4.3 – A entrega da folha de presença na Seção de Controle de Pessoal da SEDUC para o
pagamento mensal, é de responsabilidade única e exclusiva do estagiário, devendo ser entregue
sempre no dia 20 de cada mês, devidamente assinada pelo estagiário e pelo diretor da unidade
em que atuará.
5 – Das Inscrições:
5.1 - As inscrições, de caráter gratuito, para participação no processo seletivo simplificado
serão feitas exclusivamente via internet; terão início em 07/07/2021 até o dia 18/07/2021,
impreterivelmente, devendo ser realizadas através do envio de e-mail, para o seguinte endereço
eletrônico: estagio2021@seduc.varginha.mg.gov.br .
5.2 - Para efetuar a inscrição, o (a) candidato (a) que preencha todos os requisitos elencados no
tópico 2.1, deverá imprimir e preencher corretamente toda a Ficha de Inscrição constante do
Anexo II do presente Edital, que ficará disponível no site da Prefeitura Municipal de Varginha:
www.varginha.mg.gov.br e enviá-la para o e-mail descrito no tópico 5.1, juntamente com os
seguintes documentos:
I – documento oficial de identidade, com foto;
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II – CPF;
III – título de eleitor;
IV – certidão de quitação das obrigações eleitorais, disponível no link www.tse.jus.br/eleitor/
certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou comprovante de votação da última eleição;
V – prova de estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidato do sexo masculino;
VI – declaração de matrícula e/ou histórico escolar (emitidos pela instituição de ensino) na área
correlata ao estágio ou boleto pago do último mês cursado;
VII – extrato de notas devidamente vistado pela instituição ou certidão contendo a média de
notas dos últimos dois semestres ou do último ano já cursados;
VIII– certificados de cursos de capacitação realizados na área de estágio, até o limite de 5
(cinco), com carga horária mínima de 40 horas para cada curso;
IX– declaração de experiências em projetos na área de estágio pretendida, bem como comprovante
de realização de estágios remunerados no mesmo âmbito, até o limite de 5 (cinco);
X – as pessoas portadoras de deficiência deverão anexar laudo médico expedido no prazo
máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, do qual conste expressamente
que a deficiência se enquadra nas categorias descritas no art. 12º e seus incisos do Decreto
Municipal nº 7.145/2014. No ato da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche
todos os requisitos exigidos para a seleção, bem como se as atribuições relacionadas são
compatíveis com a deficiência de que é portador.
5.3 – Os itens VIII e IX do tópico anterior não são obrigatórios, sendo os demais itens de caráter
obrigatório. Os documentos considerados obrigatórios, caso não sejam anexados junto da
respectiva Ficha de Inscrição, darão causa à desclassificação do interessado deste certame,
sendo vedado o envio/apresentação de quaisquer documentos após o envio da inscrição.
5.4 – Instruções para o envio de Inscrição no Processo Seletivo Simplificado:
Após ter lido atentamente este Edital e certificando-se de possuir todos os documentos exigidos
para envio da Ficha de Inscrição, em oportunidade única no endereço de e-mail contido no tópico
5.1, o candidato deverá:
a) no campo “Assunto”, constar os seguintes dizeres: “Inscrição para Processo Seletivo
Simplificado para Estágio Remunerado na SEDUC”, seguido da área de interesse (Tecnologia da
Informação );
b) no “Corpo” do e-mail, deverá constar o seguinte:
I - nome completo;
II - número do RG;
III - número do CPF;
IV – formação acadêmica em andamento / área de interesse do estágio;
V - telefone para contato.
VI – mencionar caso seja candidato interessado em vaga reservada à pessoa portadora de
deficiência.
c) no campo “Anexo”, anexar todos os documentos exigidos no presente Edital, devendo o
candidato conferir atentamente se toda documentação foi anexada, haja vista ser proibida a
complementação de inscrição.
5.5 - As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, sendo excluído do processo de seleção independentemente da fase em que ele
esteja, aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
5.6 - As inscrições que não atenderem ao estabelecido neste Edital serão consideradas
indeferidas.
6 – Do Processo Seletivo Simplificado:
6.1 - O Processo Seletivo Simplificado de Estágio Remunerado compreenderá as seguintes
fases, cujas datas respeitarão o contido no Cronograma do Anexo I, deste Edital:
I – Inscrições;
II - Análise de documentação e Classificação, considerando-se a observância no envio dos
documentos pessoais e relativos à graduação, certificados de cursos, declarações de
experiências em projetos e estágios remunerados apresentados, todos sempre na área de
estágio pretendida.
6.1.1 - 1ª fase (inscrição): envio da ficha de inscrição e respectivos documentos para o e-mail
estagio2021@seduc.varginha.mg.gov.br .
6.1.2 – 2ª fase (classificatória e eliminatória): análise de documentos apresentados, com posterior divulgação de Classificação Parcial, contendo candidatos considerados aptos a realizar o
estágio e respectiva pontuação, em ordem decrescente, daqueles que tenham apresentado
certifica-dos de cursos, participação/experiências em projetos, e de outros estágios remunerados realizados, com pontuação resultante da soma dos pontos atribuídos, cujo limite máximo
será 10 (dez) pontos, sendo:
a) 1,0 (um) ponto para cada curso de capacitação feito, até o limite total de 5,0 (cinco) pontos;
b) 1,0 (um) ponto para cada experiência/participação em projeto na área do estágio comprovada, até o limite total de 5,0 (cinco) pontos;
c) 1,0 (um) ponto para cada estágio remunerado feito, que seja correlato a área do estágio
almejado, até o limite de 5,0 (cinco) pontos.
6.1.2.1 O (a) candidato (a) que apresentar toda documentação obrigatória e não apresentar
comprovante de realização de cursos, participação em projetos ou outros estágios remunerados,
terá sua inscrição deferida, mas não terá qualquer pontuação atribuída, sendo sua posição na
classificação determinada pelo critério de desempate contido no item 6.3 deste Edital.
6.2 - A classificação final será estipulada por ordem decrescente, do somatório dos pontos da
análise de certificados de cursos, experiência em projetos ou estágios remunerados realizados
e devidamente comprovados, de acordo com a área pretendida.
6.3 - Em caso de empate na nota final, será dada vantagem ao candidato que possuir maior idade.
7 – Dos Recursos
7.1 – Caberá recurso contra a divulgação dos Candidatos Inscritos e da Classificação Parcial a
ser divulgada no site da Prefeitura Municipal , o qual conterá todas as inscrições enviadas,
constando seu indeferimento, deferimento e pontuações relativas aos cursos, declarações de
experiências e estágios remunerados apresentados, conforme datas determinadas no
Cronograma de Execução contido no Anexo I, deste Edital.
7.2 – O recurso deverá ser enviado no mesmo e-mail de envio das inscrições, exclusivamente
no dia imediatamente posterior à publicação do ato.
7.2.1 - No envio do Recurso, o interessado deverá proceder da seguinte forma:
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a) no campo “Assunto”, constar os dizeres “Recurso contra Classificação Parcial do Processo
Seletivo Simplificado para Estágio Remunerado”;
b) no “corpo” do e-mail, deverá constar:
I - nome completo;
II – número do RG;
III – número do CPF;
IV – número de inscrição no processo seletivo.
c) no campo “anexo”, deverá anexar o Formulário de Recurso, devidamente preenchido, bem
como outros documentos que embasem os argumentos trazidos no Recurso, sendo vedada a
complementação deste após seu envio.
7.3 – O recurso deverá ser enviado em formulário próprio, contido no Anexo II deste Edital,
cabendo ao candidato imprimi-lo e enviá-lo, observando-se data determinada para o envio e as
seguintes especificações:
a) indicação do nome, documento de identidade, CPF e número de sua inscrição;
b) indicação do ponto de discordância que embasa seu Recurso, discorrendo sucinta, porém
fundamentadamente, sobre os motivos pelos quais entende estar sua pontuação/desclassificação equivocados, e ainda, caso entenda necessário, anexar junto do formulário de Recurso,
documento que comprove o alegado em sede de Recurso.
7.4 – O resultado dos recursos apresentados será divulgado no site da Prefeitura Municipal de
Varginha, em 30/07/2021, concomitantemente com a divulgação da Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado para Estágio Remunerado.
8 – Das Disposições gerais e finais:
8.1 - O candidato portador de deficiência aprovado no processo seletivo, quando convocado,
deverá estar munido de documento de identidade e submeter-se a avaliação por Junta Médica
Oficial, objetivando verificar se a deficiência se enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos
do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não, da
deficiência com a realização do estágio.
8.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita de todas as condições
estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.
8.3 - O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado para Estágio Remunerado será de 1
(um) ano, a contar da data da homologação da Classificação Final, prorrogável por igual período,
a pedido da respectiva Unidade solicitante, podendo ser alterado caso haja a convocação de
todos os candidatos classificados.
8.4 - A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos,
exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
8.5 - Surgindo novas vagas, a critério da Administração, os candidatos classificados poderão
ser contratados na ordem crescente da Classificação Final.
8.6 - O candidato aprovado deverá apresentar histórico escolar no ato de sua contratação.
8.7 - A inexatidão de afirmativas ou a falsidade de documentos, ainda que verificada após a
homologação dos resultados, implicará na sumária eliminação do candidato, sendo declarados
nulos, de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais
sanções de caráter judicial.
8.8 - Os locais do estágio serão determinados pela Secretaria Municipal de Educação, respeitandose a logística disponível.
8.9 - A convocação para início do estágio se dará por telefone e/ou e-mail, devendo os candidatos
aprovados manterem seus meios de contato atualizados. Serão feitas 03 (três) tentativas em
dias e horários alternados. Não sendo possível o contato, a chamada passará para o próximo
candidato da lista.
8.10 - Havendo recusa pelo candidato convocado a realizar o estágio, independentemente do
motivo alegado, o candidato será excluído da lista de classificados.
8.11 - Este Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico http://
www.varginha.mg.gov.br/, sendo que, quaisquer alterações das disposições ora estabelecidas
serão comunicadas através de retificação, a ser divulgada neste mesmo endereço eletrônico,
vindo tal documento a constituir parte integrante deste Edital, o qual deverá ser observado pelos
candidatos.
8.12 – Todos os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação,
observando-se a legislação pertinente.
Varginha, 06 de julho de 2021.
Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza
Secretária Municipal de Educação
ANEXO I
DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO
REMUNERADO N.º 02/2021
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO REMUNERADO N.º 02/2021

ANEXO III
FORMULÁRIO DE RECURSO
NOME:
CPF:

CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º:
RAZÕES DO RECURSO:

N.º INSCRIÇÃO:
ÓRGÃO EXPEDIDOR:

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
VARGINHA, ______ de _______________ de 2021
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A)

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
AVISO DE REDESIGNAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
A Guarda Civil Municipal de Varginha – GCMV, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 06.204.990/0001-66, com sede na Rua Dona Francisca, nº 19 – Jardim
Orlândia, neste ato representada por seu Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber Sales, torna
público que devido a impugnação, os procedimentos relativos ao pregão presencial 007/2021
do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de Estande de Tiro na cidade de Varginha - MG, incluindo armas
de fogo, acessórios, munição para o curso de formação, treinamento e capacitação
técnica para o manuseio de armas de fogo e munição original para a avaliação prática
dos integrantes da Guarda Civil Municipal de Varginha - MG, mediante as condições
estabelecidas neste Edital e aquelas que compõem seus anexos ficam redesignados para:
Data da Sessão Pública: 22/07/2021 às 09:00h
Informações/Edital: Sede da Guarda Civil Municipal - fone (35)3690-2714
Aquisição do Edital: Mediante requerimento através do e-mail gcm@varginha.mg.gov.br,
constando os dados da empresa, telefone, e-mail e a indicação da pessoa responsável ou
disponível no site da Guarda Civil Municipal de Varginha MG.www.gcm.varginha.mg.gov.br
Varginha, 08 de Julho de 2021.
Marcos Cleber Sales
Diretor Administrativo

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 08 DE

20

ANO XXI - nº 1353

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
“EXTRATO DE CONTRATO”

Contrato: 004/2021. Datado de 02/07/2021.
Fundamento: PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 em conformidade com a Lei de Licitações nº
8.666/93.
Processo Administrativo Nº 8601/2021.
Objeto: Aquisição de 2.000 litros de óleo diesel S10
Contratante: Guarda Civil Municipal de Varginha
Contratada: POSTO CN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Valor: R$ 9.358,00
Prazo: 12 (doze) meses
Signatários: Pela Guarda, o Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber Sales
Pela Contratada, o Sr. Djalma Barbosa Faria
=
Contrato: 005/2021. Datado de 02/07/2021.
Fundamento: PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 em conformidade com a Lei de Licitações nº
8.666/93. Processo Administrativo Nº 8601/2021.
Objeto: Aquisição de 30.000 litros de gasolina comum
Contratante: Guarda Civil Municipal de Varginha
Contratada: POSTO CN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Valor: R$ 178.470,00
Prazo: 12 (doze) meses
Signatários: Pela Guarda, o Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber Sales
Pela Contratada, o Sr. DJALMA BARBOSA FARIA
Marcos Cleber Sales
Diretor da Guarda Civil Municipal
Varginha - MG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE CONTRATO”
Contrato: 003/2020. Datado de 29/06/2021.
Fundamento: Dispensa Licitatória, Inciso II do Art. 24, da Lei Nº 8.666/93.
Objeto: A aquisição de Serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal) para comunicação
de voz e dados M2M.
Contratante: Guarda Civil Municipal de Varginha
Contratada: Ono Tecnologia e Internet Eireli
Valor: R$ 1.265,45
Prazo: 12 (doze) meses
Signatários: Pela Guarda, o Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber Sales
Pela Contratada, a Sra. Alice de Oliveira
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
Varginha - MG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ EXTRATO DE CONTRATO ”
Contrato: 002/2021 Datado de 24/06/2021
Fundamento: Pregão 52/2021
Objeto: Contrato p/elaboração, avaliação e fornecimento do PPP-Perfil Profissiográfico
Previdenciário, LTCAT - Laudo Técnico das condições ambientais no trabalho e Laudo Médico
Pericial no âmbito da Guarda Civil Municipal de Varginha.
Contratante: Guarda Civil Municipal de Varginha
Contratada: Mérito Consultoria Assessoria Ocupacional e Serviços LTDA.
Valor: R$ 4.500
Prazo: 12 (doze) meses
Signatários: Pela Guarda, o Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber Sales
Pela Contratada, Sr. Sergio Henrique dos Santos
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
Varginha - MG

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 391/2021
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, Marco Aurélio da Costa Benfica, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Artigo
89, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e Artigo 97 da Lei nº 2.673/95
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade, no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, ao
servidor Adriano Alexandre Marques, matrícula 225, Motorista, lotado na Administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 06 de julho de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JULHO DE 2021

PORTARIA Nº 392/2021
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES AO SERVIDOR QUE
ESPECIFICA.
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, Marco Aurélio da Costa Benfica, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
artigo11, caput e artigo 12, inciso III do Estatuto da instituição,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder licença não remunerada para tratar de assuntos particulares, no período de 31/
07/2021 a 30/07/2023, ao servidor Jefferson Leandro Lima da Silva, matrícula 251, Operador de
Áudio e Estúdio, lotado na TV Princesa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 06 de julho de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente

SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO
E DE ORGANIZAÇAO DE LUTO
EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018
ADITIVO Nº 001/2021
Objeto
: Prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses, referente à locação de
Infraestrutura de rede de fibra óptica tipo monomodo com tecnologia GPON para conectar sob
demanda os órgãos públicos denominado projeto INFOVIA.
Contratante :Município de Varginha e SEMUL – Serviço Municipal Funerário e de Organização
de Luto
Cnpj
: 11.881.834/0001-70
Contratada
:Ono Tecnologia e Internet EIRELI
Cnpj
: 23.131.342/0001-46
Base Legal
:Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93
Signatários
:Pelo SEMUL, o Diretor Administrativo, Sr. Cristiano Lima Silva
Pela Contratada, a Sra. Alice de Oliveira
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 001/2021 – maio / 2021
Contrato
Fundamento
Objeto
Contratante
de Luto
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:001 / 2021. Datado de 19 / 05 / 2021.
:Pregão nº 051 / 2021
:Contratação de empresa para fornecimento de Vale Refeição.
:Município de Varginha e SEMUL – Serviço Municipal Funerário e de Organização
:Verocheque Refeições LTDA.
:R$ 89.760,00 (oitenta e nove mil, setecentos e sessenta reais)
:12 (Doze) meses
:Pelo SEMUL, o Diretor Administrativo, Sr. Cristiano Lima Silva
Pela Contratada, o Sr. Nicolas Teixeira Veronezi

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 143/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 136/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
561/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 136/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 07 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 144/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 137/2021
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 137/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 07 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 145/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº140/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 144/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2021

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
752/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 140/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 07 de junho de 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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE TECIDO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 26/07/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 07 de julho de 2021.

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 146/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 141/2021
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
1212/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 141/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 07 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 147/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 132/2021
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
1193/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 132/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 07 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 142/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS E
ONCOLÓGICO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 23/07/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 07 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 143/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 26/07/2021, às 9h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 07 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 145/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 27/07/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 07 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 146/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 29/07/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 07 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 147/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
QUÍMICOS E SANEANTES, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 03/08/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 07 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 148/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 08 DE

22

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, FURGÃO, TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 03/08/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 07 de julho 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. 116/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2021

JULHO DE 2021
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descricao : composto de 1 eletrolaringe, 1 bateria 3.6v (íons de lítio), 1 fonte de alimentação usb,
1cabo usb, 1 adaptador oral e 1 tubo oral, ao preço de r$ 2.227,1600 (dois mil e duzentos e vinte
e sete reais e dezesseis centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de julho 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. 119/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 119/2021

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 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS em favor da empresa: ILUMMINAS
SOLUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS EIRELI - item 001 - eletrodo 6013 para
ferro 2,5, ao preço de r$ 17,0000 (dezessete reais) por ; item 002 - vergalhao liso 1/2 - barra com
6m, ao preço de r$ 73,0000 (setenta e tres reais) por ; item 003 - viga u enrijecida (4"), 100x50x17,
chapa 14, barra com 6mt, ao preço de r$ 265,4000 (duzentos e sessenta e cinco reais e
quarenta centavos) por ; item 004 - disco de corte 7" x 1/16" x 7/8", ao preço de r$ 7,5000 (sete
reais e cinquenta centavos) por ; item 006 - viga u (3"), 75x40, chapa 14, barra com 6mt, ao preço de r$ 160,0000 (cento e sessenta reais) por ; item 007 - viga u (2"), 68x30, chapa 14, barra
com 6mt, ao preço de r$ 105,0000 (cento e cinco reais) por
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, sete de julho de 2021.

Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM
CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA
FUNDAÇÃO em favor da empresa: SC OSTEO COMERCIAL LTDA para o registro de preços
para a aquisição de material médico hospitalar, em caráter de consignação, para uso nos
procedimentos cirúrgicos da fundação sendo: Bloco I ao valor global de R$ 118.031,53 (cento e
dezoito mil trinta e um reais e cinquenta e três centavos), Bloco II ao valor global de R$ 86.131,73
(oitenta e seis mil cento e trinta e um reais e setenta e três centavos), Bloco III ao valor global de
R$ 112.369,85 (cento e doze mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos),
Bloco IV ao valor global de R$ 42.215,40 (quarenta e dois mil duzentos e quinze reais e quarenta
centavos), Bloco V ao valor global de R$ 57.072,30 (cinquenta e sete mil setenta e dois reais e
trintacentavos) e Bloco VI ao valor global de R$ 6.147,40 (seis mil cento e quarenta e sete reais
e quarenta centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de julho 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. 117/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2021

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 120/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 120/2021

Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS TÉRMICAS PARA IDENTIFICAÇÃO
DE PACIENTES COM COMODATO DE IMPRESSORA em favor da empresa: WEB PRINTER
COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - item 001 - pulseira termica em material sintético, livre de
látex, antialergico, impermeável, antibacteriana, e inodoro, a prova d’agua e resistente a mancha, abrasão, álcool. resistente a tração e lacre inviolável. tamanho aproximado de
300mmx290mm, ao preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de julho de 2021.

Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS PARA USO NA MANUTENÇÃO
GERAL em favor da empresa: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 003 cimento 50kg cpii - e - 32, em conformidade com a nbr 11578, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um
reais) por sc; item 033 - porcelanato acetinado 52x52 bege claro absorv. agua 0,5% pei 5, ao
preço de r$ 61,5000 (sessenta e um reais e cinquenta centavos) por mt; KEILA JUNIA JACINTO
SILVA - ME - item 007 - junta espacador 2mm para revestimento ceramico. pacote com 100
unidades, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por pct; item 008 - junta
espacador 3mm para revestimento ceramico. com 100 unidades, ao preço de r$ 2,5000 (dois
reais e cinquenta centavos) por pct; item 010 - tinta latex fosco, premium, primeira linha, 18l, sem
cheiro, lavavel, cor branco neve, ao preço de r$ 204,0000 (duzentos e quatro reais) por la; item
018 - trincha 1" polegada, cabo madeira, cerdas pelo de esquilo, ao preço de r$ 2,2000 (dois
reais e vinte centavos) por pç; item 019 - trincha 1/2 ", ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta
centavos) por pç; item 026 - verniz premium 3,6lt cor mogno fosco, ao preço de r$ 83,5000
(oitenta e tres reais e cinquenta centavos) por la; item 031 - ducha higiênica 1/2 com adaptador
para 3/4, com gatilho, mangueira de 1,20mt, completo com suporte , parafusos e buchas para
fixação em metal cromado, ao preço de r$ 59,0000 (cinquenta e nove reais) por un; COMPRE
BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - item 001 - argamassa acii, para assentamento de placas ceramicas, saco com 20 kg, ao preço de r$ 16,5000 (dezesseis reais e cinquenta centavos) por sc;
item 002 - argamassa para porcelanato, saco com 20kg, ao preço de r$ 21,1500 (vinte e um reais
e quinze centavos) por sc; item 004 - cal hidratado com o selo nacional de qualidade da abpc.
saco 20kg., ao preço de r$ 9,8500 (nove reais e oitenta e cinco centavos) por sc; item 006 - tijolo
ceramico 10x20x30 cm, ao preço de r$ 1,1700 (hum real e dezessete centavos) por un; item 009
- rejunte branco - pacote 5 kg, ao preço de r$ 12,5000 (doze reais e cinquenta centavos) por pct;
item 012 - desempenadeira de aco lisa, com cabo de madeira, grande 35/38 cm, ao preço de r$
8,7000 (oito reais e setenta centavos) por un; item 013 - desempenadeira plástica 30x20, ao
preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta centavos) por un; item 014 - rolo la, pelo baixo, 9cm
antirespingo , ao preço de r$ 5,1100 (cinco reais e onze centavos) por un; item 015 - rolo de
espuma, 9cm de espessura, com cabo 9cm, plastico resistente. 1 linha., ao preço de r$ 3,3000
(tres reais e trinta centavos) por un; item 016 - espatula de metal 4" com cabo de madeira, ao

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 118/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/2021
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 objetoo
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO
HOSPITALAR (LARINGE ELETRÔNICA) em favor da empresa: ATOS MEDICAL COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA item 001 - laringe eletronica -
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preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 017 - rolo de23cm pelo baixo
com cabo, 1ª linha, anti-respingo, ao preço de r$ 10,1000 (dez reais e dez centavos) por un; item
020 - trincha 2", ao preço de r$ 3,4000 (tres reais e quarenta centavos) por pç; item 021 - trincha de 4", ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por un; item 022 - solvente base thinner 5 litros, ao
preço de r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por lt; item 023 - tinta esmalte premium, 3,6l, base
solvente, brilhante, cor branco neve, ao preço de r$ 72,0000 (setenta e dois reais) por la; item
024 - tinta esmalte premium, 3,6l, base solvente, brilhante, cor platina, ao preço de r$ 83,0000
(oitenta e tres reais) por la; item 025 - tinta acrilica premium para piso cinza escuro 18 lts, ao
preço de r$ 204,8000 (duzentos e quatro reais e oitenta centavos) por la; item 027 - verniz
premium 3,6lt, brilhante, cor mogno, ao preço de r$ 78,6500 (setenta e oito reais e sessenta e
cinco centavos) por gl; item 028 - revestimento cerâmico, branco , 1ªlinha, 45x45cm, pei iv,
granilhado, bold, ao preço de r$ 24,8000 (vinte e quatro reais e oitenta centavos) por mt; item 029
- lavatorio com coluna em louca ceramica. cor branco com valvula, medida: 46x35 , ao preço de
r$ 121,0000 (cento e vinte e um reais) por un; item 030 - parafuso castelo com bucha 10, ao
preço de r$ 2,1000 (dois reais e dez centavos) por un; item 032 - rejunte cinza platina 5 kg, ao
preço de r$ 12,5000 (doze reais e cinquenta centavos) por sc; COMERCIAL MUTUCAO LTDA
ME - item 005 - areia media, nao lavada, fina e coada., ao preço de r$ 129,9800 (cento e vinte
e nove reais e noventa e oito centavos) por mt; item 011 - fundo preparador para metal - cor:
cinza - galao de 3,6 lts, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por gl.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, sete de julho 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. 121/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 121/2021
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 E CONTROLADO em favor da empresa:
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 003 - suxametonio (cloreto de) 100mg,
ao preço de r$ 20,3400 (vinte reais e trinta e quatro centavos) por ap; VALE COMERCIAL EIRELI
- item 002 - clindamicina (fosfato de) 600mg/4ml, ao preço de r$ 4,4900 (quatro reais e quarenta
e nove centavos) por ap.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de julho 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. 122/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 122/2021
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 EM BACKUP NA NUVEM, E-MAIL
CORPORATIVO E CONSULTORIA EM CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR LOCAL em favor da
empresa: EDNARA APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO SOARES para contratação de serviços
especializados em backup na nuvem, e-mail corporativo e consultoria em configuração de servidor
local ao valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensal, sendo item 01 Backup
na nuvem ao valor mensal de valor de R$ 550,10 (quinhentos e cinquenta reais e dez centavos),
item 02 E-mail corporativo ao valor mensal de R$ 634,42 (seiscentos e trinta e quatro reais e
quarenta e dois centavos) e item 03 Consultoria em configuração de servidor local ao valor
mensal de R$ 1.015,48 (hum mim e quinze reais e quarenta e oito centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, sete de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 123/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 123/2021
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 NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
BOX E GUICHÊ em favor da empresa: DIVIPISO VARGINHA LTDA para a contratação de
serviços especializados no fornecimento e instalação de box e guichê sendo item 01 Contratação
de serviços especializados de execução de box para banheiro, em vidro temperado liso incolor
a ser instalado no Quarto de Internação do Posto B, incluso fornecimento e instalação de todos
os materiais e acessórios, através de mão de obra especializada, conforme especificações e
dimensões (Anexo VII) ao valor de R$ 1.060,00 (hum mil e sessenta reais) e item 02 Contratação
de serviços especializados de execução de guichê de barreira de proteção em vidro temperado
liso incolor a ser instalado na Recepção Principal, incluso fornecimento e instalação de todos os
materiais e acessórios, através de mão de obra especializada, conforme especificações e
dimensões (Anexo VII) ao valor de R$ 547,00 (quinhentos e quarenta e sete reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, sete de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 130/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2021
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 130/2021 – Pregão Presencial nº 130/2021, que tem como
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS
NEUROLÓGICAS ONCOLÓGICAS, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS 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), seis de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Nº 015/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha estabelece normas para a convocação dos
candidatos classificados no Concurso Público – Edital nº 001/2018, ainda não nomeados e
não contratados, para preenchimento de vaga de contratação por tempo determinado, referente
ao Processo Administrativo nº 424/2021, conforme discriminado abaixo:
1 - DA VAGA
Cargo: Bioquímico e Farmacêutico
Nº vagas: 01
Escolaridade: Ensino superior completo em Bioquímico e Farmacêutico com registro no conselho de classe.
Jornada: 44 horas semanais
Vencimentos: R$4.174,30
Atribuições do cargo: O rol de atribuições do cargo está fixado no Decreto nº 8.728/2018
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores da Fundação Hospitalar do Município de Varginha é o
ESTATUTÁRIO, instituído pela Lei Municipal 1.875/1990. O prazo para contratação será por
tempo determinado para substituição de servidora que está afastada por força do Decreto
Municipal nº 10.378/2021, que posteriormente estará em gozo de licença maternidade.
3 – DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e
Lei Municipal nº 5.060/2009, com a devida autorização da Senhora Diretora Geral Hospitalar,
conforme Processo Administrativo nº 424/2021.
4 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta
por descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1 Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às con-
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dições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia do RG, CPF, PIS/PASEP ou cartão cidadão, título de eleitor e comprovante da
última votação;
• Apresentar cópia do cartão do SUS;
• Apresentar cópia da carteira de habilitação e prontuário da carteira de motorista (caso seja do
cargo de motorista);
• Apresentar cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino), devendo
estar em dia com as obrigações militares;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento/casamento ou averbação do divórcio ou cópia da
declaração de união estável feita perante tabelião, observado o estado civil na assinatura do
contrato;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos. Caso
o filho seja dependente para o Imposto de Renda apresentar cópia da certidão de nascimento
dos filhos até 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da carteira de vacinação de filhos até 14 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar cópia da declaração de ajuste para todos os dependentes para o imposto de renda
(exceção de filhos);
• Apresentar cópia do diploma ou certificado de escolaridade e histórico escolar/diploma de
ensino, comprovando a habilitação exigida para a função;
• Apresentar registro no conselho regional de classe, vigente, com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício;
• Apresentar cópia do comprovante de residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro(a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Apresentar cópia do comprovante de conta bancária, devendo ser no CPF do candidato,
conforme solicitado pela Divisão de Recursos Humanos;
• Apresentar certidão negativa no Conselho Regional de Medicina (para o cargo de médico);
• Apresentar certidão de habilitação e regularidade profissional na área de enfermagem perante
o Conselho Regional de Enfermagem (para o cargo de técnico de enfermagem ou enfermeiro);
• Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, devendo apresentar o atestado de antecedentes
criminais;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo 90
(noventa) dias, bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico admissional a ser realizado pelo Serviço de Segurança
e Medicina do Trabalho – SESMT para constatação de aptidão física, apresentando o respectivo
atestado de saúde admissional;
• Não poderá ter contrato licitatório com a FHOMUV, devido impedimento legal contido no art. 9º,
inciso III, da Lei nº 8.666/1993;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
5.2 O candidato deverá apresentar os documentos originais para verificação da autenticidade
das cópias solicitadas no item anterior.
5.3 Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 O candidato será convocado em conformidade rigorosa com a lista de classificação do cargo de Bioquímico e Farmacêutico do edital de Concurso Público nº 001/2018. O candidato deverá
aceitar a vaga de imediato, caso contrário será considerado desistente da vaga deste processo, sendo mantida entretanto a sua posição na lista de classificados para outros editais.
6.2 Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3 O candidato que depois de aceitar a vaga, não entrar em exercício no prazo máximo de 15
(quinze) dias, estará automaticamente eliminado do Processo de Contratação.
6.4 A convocação será feita seguindo rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos,
ainda não nomeados e não contratados, do Edital de Concurso Público nº 001/2018, e será de
responsabilidade do candidato apresentar-se no prazo estabelecido conforme contato.
6.5 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a escolaridade/qualificação
mínima exigida neste Edital, não sendo aceito protocolo de documentação.
6.6 Para a efetivação da contratação, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar
comprovante de aptidão física para a função, avaliada em exames pré-admissionais, expedido
pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação Hospitalar do Município
de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for considerado inapto para o exercício da
função. Deverá ainda apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas,
bem como a declaração de bens, ambos os formulários fornecidos pela Divisão de Recursos
Humanos.
6.7 O candidato deverá apresentar cópias e originais dos documentos pessoais, conforme
relação a ser fornecida pela Divisão de Recursos Humanos, de acordo com o item 5 deste Edital.
7 – DA CONVOCAÇÃO
7.1 Os candidatos classificados no edital de Concurso Público nº 001/2018, ainda não nomeados e não contratados, serão convocados através de contato telefônico, whatsapp,
correspondên-cia eletrônica ou edital de convocação, devendo apresentar os documentos
necessários, principalmente o registro no conselho de classe vigente à época da convocação
para contrata-ção, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício, sendo em local, data e
horário a serem estabelecidos.
7.2 A Divisão de Recursos Humanos convocará de acordo com o item anterior, ficando o candi-
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dato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que não atender à
qualquer etapa de convocação será excluído da vaga ofertada, não lhe cabendo qualquer
recurso ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
7.3 O candidato classificado no edital de Concurso Público nº 001/2018 deverá manter junto à
Divisão de Recursos Humanos da FHOMUV, durante o prazo de validade do referido edital de
concurso, seu contato telefônico, whatsapp, endereço físico e eletrônico atualizados, visando
eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de editais de convocação
para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda a uma das
formas estabelecidas de convocação.
8 – DA INSPEÇÃO DE SAÚDE - EXAMES ADMISSIONAIS
8.1 O candidato convocado neste Processo Seletivo Público será encaminhado para prévia
inspeção de saúde.
8.2 O exame admissional, de caráter eliminatório, consistirá em avaliação médica realizada pela
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da FHOMUV, onde será avaliada a saúde
física para o exercício do cargo.
8.3 Será contratado o candidato convocado que for julgado na inspeção médica oficial, apto
fisicamente, para o exercício das atividades a que se refere o presente Edital.
8.4 Será considerado aprovado no exame admissional somente o candidato com parecer “APTO”
quando da conclusão dos mesmos.
8.5 Em caso de resultado INAPTO no exame admissional, o próximo candidato classificado será
convocado, devendo ser submetido à prévia inspeção de saúde.
9 - DO DISTRATO
9.1 O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
9.2 A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - ocorrência de faltas injustificadas no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
II - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentados em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei nº 2.673/95;
III – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato.
9.3 Sempre que ocorrer dispensa o candidato será oficialmente comunicado.
9.4 O servidor dispensado de ofício, em virtude do disposto no Inciso II, item 9.2, não poderá ser
novamente contratado.
9.5 Na hipótese de redução da demanda do serviço, será dispensado o contratado posicionado
no último lugar na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos
desnecessários no quadro de pessoal.
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A aceitação da vaga implicará em conhecimento prévio e na tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
10.2 Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital;
d) Não atender os requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
10.3 Somente após a assinatura do contrato é que o candidato poderá apresentar-se à Fundação Hospitalar do Município de Varginha para entrar em exercício.
10.4 O candidato obriga-se a cumprir os horários fixados pela FHOMUV, estando ciente que são
estipulados de acordo com a necessidade dos serviços.
Varginha, 07 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Larissa Ongaro Faria
Encarregada do Serviço de Controle de Pessoal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Ficam autorizadas as contratações temporárias abaixo relacionadas para prestação de serviços
a esta Fundação.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratações de excepcional interesse público, para atender emergência, conforme previsto no
Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, de acordo com a Lei Municipal 5.060/09, Processos
Administrativos nº 214/21, 228/21, 261/21, 377/21 e 378/21; na seguinte situação:
Lei Municipal 5.060/09
Art. 2º – As contratações nos termos da Lei, somente poderão ocorrer em casos de:
IV – A contratação de pessoal ora autorizada, será em decorrência de dispensa, acidentes,
férias, licenças, aposentadoria, afastamento, falecimento, exoneração ou demissão, caso não
seja possível a substituição por outro servidor do quadro, sem prejuízo do regular funcionamento
do serviço público.
RESUMO DO CONTRATO
NOME
CARGO
PERÍODO
- Evelise Paula Ferreira
Telefonista
14.06.2021 a 10.12.2021
Enquanto durar o impedimento do titular.
- Claudia Maria Valim
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
21.06.2021 a 17.12.2021
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- Aparecida de Fátima Pereira

Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
21.06.2021 a 17.12.2021
- Flávio Nagel Júnior
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
21.06.2021 a 17.12.2021
- Sebastião Luiz Olímpio
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
21.06.2021 a 17.12.2021
Ou até o provimento do cargo por concurso público.
- Valdenha Nadija G. de Lima
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
21.06.2021 a 17.12.2021
- Tatiana Marangon G. dos Santos Escriturário
21.06.2021 a 17.12.2021
Ou até o provimento do cargo por concurso público.
- Ana Maria da Silva
Técnico de Enfermagem
22/06/2021 a 18/12/2021
Enquanto durar o impedimento do titular.
- Ana Claudia P. das Dores
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
22.06.2021 a 18.12.2021
REMUNERAÇÃO
Os servidores contratados receberão como remuneração o valor estabelecido na tabela de
salários aplicada aos servidores efetivos, relativo ao respectivo cargo.
TERMO DE DISTRATO:
Lucas Lacerda Pereira – TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma – Proc. 065/21 – Distrato em: 16/06/
2021
Varginha, 30 de Junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 1.459/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO AO SERVIDOR MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 78/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 08.07.2021, ao
servidor JOSÉ CARLOS DE FREITAS, matrícula 157260, CPF Nº 213.339.126-68, cargo efetivo de
Operador de Veículos Pesados, nível E-13, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos - SOSUB, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 08 de Julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 086/2021, DE 06 DE JULHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADO PÚBLICO 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 o empregado Público WILSON INÁCIO DA COSTA JUNIOR, Auxiliar Administrativo para substituir, temporariamente, a empregada Pública KELLY CRISTINA DA SILVA, Assistente Administrativo, durante seu afastamento por férias.
Parágrafo Único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente do afastamento
por férias e perdurará até que a mesmo retorne as suas atividades normais.
Art. 2º O substituto fará jus ao recebimento durante a substituição das diferenças de vencimentos entre o seu emprego público e o vencimento da substituída.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data
de 07/06/2021, revogando todas as disposições em contrário.
Varginha/MG, 06 de julho de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 087/2021, DE 06 DE JULHO DE 2021.
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO.
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. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo
Seletivo Simplificado, Edital Nº 003/2021, devidamente homologado pela portaria 074/2021;
NOME
BASE/CARGO
CLASSIF
ADRIANA PIEDADE AUGUSTO
ITAJUBÁ/ TÉCNICO DE ENFERMAGEM
2º
RENATA JULIA PIMENTA
SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO/
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
2º
Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior, ficam convocadas para, no prazo estabelecido
no item 7.5 do Edital 003/2021, 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, 06 de julho de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

De acordo:
Examinado e conferido:

DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor

GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DOS CONSELHOS DIRETOR, FISCAL E TÉCNICO EXECUTIVO – 30/07/2021.
O Presidente do Conselho Diretor do CISSUL/SAMU - Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Macro Região do Sul de Minas, e Prefeito de Caxambu/MG, Senhor Diogo Curi Hauengen, com
fundamento nos arts. 21 e 40, do Estatuto, CONVOCA OS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR,
FISCAL E TÉCNICO EXECUTIVO, para participarem de reunião SEGUINDO TODAS AS NORMAS
SANITÁRIAS VIGENTES DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, a realizar-se no DIA 30 (TRINTA) DE
JULHO DE 2021, ÀS 10:00H, no “AUDITÓRIO PREFEITO GODOFREDO JOSÉ CALDEIRA REIS”,
localizado na sede do CISSUL/SAMU situado na Rua João Urbano Figueiredo, 177, Parque Boa
Vista, Varginha/MG, a fim de deliberarem sobre as seguintes pautas: 1) Discussão e votação da
Resolução do Orçamento de 2022 da entidade e dá outras providências; 2) Discussão e votação
da Resolução que concede auxílio aos empregados públicos técnicos de enfermagem do CISSUL/
SAMU, conforme autorizado pela Lei Complementar 173/2020, em virtude da defasagem salarial
em relação ao emprego público nos demais consórcios públicos que gerenciam o serviço SAMU/
192 em Minas Gerais, impactando diretamente na composição das equipes de Unidades de
Suporte Básico, no combate a pandemia COVID-19; 3) Demais assuntos administrativos; 4)
Entrega da Homenagem “FUNCIONÁRIO NOTA DEZ 2020”; 5) Inauguração da Galeria dos ExConselheiros e Diretoria Executiva.
Varginha/MG, 05 de julho de 2021.
DIOGO CURI HAUENGEN
Presidente do Conselho Diretor CISSUL/SAMU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1° TERMO ADITIVO A ARP Nº 030/2020
PROCESSO Nº 130/2020
Objeto: 1º termo aditivo de realinhamento de preço a ARP nº 030/2020, para o item 85 – Seringa
Descartável de 20ML Sem Agulha.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL.
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: Acacia Comercio De Medicamentos Eireli.
CNPJ: 03.945.035/0001-91
Valor do realinhamento: de R$ 0,39 (trinta e nove centavos) para R$ 0,403 (quatrocentos e
três milésimos de real).
Base Legal: Art. 65, II, ‘d’, §1º da Lei n° 8.666/93 c/c Art. 17 do Decreto Federal 7.982/2013.
Esta publicação equivale ao termo firmado entre as partes.
Varginha, 30 de Junho de 2021. Thiago Carneiro Pereira / Auxiliar Administrativo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2018
PROCESSO Nº 013/2018
Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência do Contrato
n.º 009/2018 por 12 (doze) meses, contados a partir de 16 de julho de 2021 e também reajustar
os valores contratuais devido a variação do INPC. Refere-se a contratação de empresa para
prestação de serviços de operação e gestão de serviços de telefonia fixa e informática, além de
fornecimento e gestão de internet, destinados ao complexo regulador do Cissul/Varginha/MG.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas – CISSUL.
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: Silva e Guedes Soluções em TI Ltda.
Cnpj: 05.145.014/0001-17
Base Legal: Artigo 57, Inciso II c /c art. 65, b, ambos da Lei nº. 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 08 de Julho de 2021 – Thiago Carneiro Pereira/Auxiliar Administrativo.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2017
PROCESSO Nº 083/2017

RESULTADO DE JULGAMENTO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
PROCESSO Nº 043/2021

Objeto: O 5° termo aditivo tem por finalidade aditivar o valor descrito na cláusula 3.11 em 25%
(vinte e cinco por cento), passando de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 62.500,00
(sessenta e dois mil e quinhentos reais).
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: 4 Tech Manutenção Laboratorial, Refrigeração e Hospitalar Ltda Epp
Cnpj: 17.983.226/0001-52
Base legal: Lei nº. 8.666/93 no Artigo 65, b, II, § 1º.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 08 de Julho de 2021 - Thiago Carneiro Pereira/Auxiliar Administrativo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 035/2021
PROCESSO Nº 046/2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRORREGIÃO DO SUL DE MINAS - RESULTADO
DE JULGAMENTO -MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - PROCESSO Nº 43/2021
- CISSUL, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento de todos que o
Pregão em epígrafe, com a Finalidade de Registro de preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de lavagem para desinfecção e higienização
de uniformes, mochilas e bolsas de uso profissional CISSUL/SAMU, com sessão ocorrida
em 01 de julho de 2021, foi declarado DESERTO, por ausência de participantes/interessados.
Thiago Carneiro Pereira, Pregoeiro do CISSUL. Varginha/MG, 01 de julho de 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021
PROCESSO Nº 052/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER
UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO TELEVISOR ALOCADO NA BASE DE CAMBUÍ – PATRIMÔNIO
0001/0001133
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: ELETRÔNICA AVENIDA
CNPJ: 86.463.494/0001-66
Valor: R$ 320,00 ( trezentos e vinte reais).
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.002.44905200000.102 – Fonte – 0000004-102 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, 05 de julho de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 036/2021
PROCESSO Nº 049/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER
UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO TELEVISOR ALOCADO NA BASE DE LUMINÁRIAS – PATRIMÔNIO 0001/0002226
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: TELECENTER LTDA
CNPJ: 20.374.815/0001-48
Valor: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais).
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.002.44905200000.102 – Fonte – 0000004-102
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, 05 de julho de 2021 –Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 037/2021
PROCESSO Nº 050/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA 40X12MM, PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO QUE ABASTECE ÀS BASES DESCENTRALIZADAS, UMA VEZ QUE TAL PRODUTO ATINGIU
O ESTOQUE MÍNIMO DE SEGURANÇA. JUSTIFICA-SE A URGÊNCIA NA COMPRA POR SE TRATAR
DE PRODUTO CUJA COMPRA SÓ ESTÁ PREVISTA PARA O MÊS 11 DO ANO CORRENTE.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: PROMÉDICA MEDSERVICE LTDA
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Valor: R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.001.44905200000.102 – Fonte – 0000004-102
GESTÃO DO SAMU/RATEIO
Base Legal: Artigo 24, inciso IV, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 05 de julho de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2017
PROCESSO Nº 046/2017
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses, referente à contratação de empresa
especializada na terceirização de mão de obra qualificada para a prestação dos serviços de
limpeza e portaria.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: Serviços Cfc Ltda Epp
Cnpj: 05.165.851/0001-08
Base Legal: artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 30 de junho de 2021 - Thiago Carneiro Pereira/Auxiliar Administrativo

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL, torna público,
para conhecimento dos interessados, que de acordo com a legislação vigente: Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Federal nº 7.892/2013,
Decreto Estadual nº 43.635 de 20 de outubro de 2003, Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de
setembro de 2013, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº. 123, de
14 de dezembro de 2006.e suas alterações, realizará LICITAÇÃO PÚBLICA, conforme
autorização do Secretário Executivo do CISSUL, Sr. Jovane Ernesto Constantini, constante no
processo, pelo que segue:
DOTAÇÃO: : 0100.1030200012.001.33903900000.102- Fonte - 00005-102- GESTÃO DO SAMU
/ RATEIO E 0100.1030200012.002.33903900000.102- Fonte - 00015-102- GESTÃO DO
CONSÓRCIO / RATEIO.
FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES,
MOCHILAS E BOLSAS DE USO PROFISSIONAL CISSUL/SAMU.
DATA ABERTURA: 22/07/2021
HORÁRIO: 08:30:00
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
O inteiro teor do Edital Licitatório está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13 às
17 horas, na Rua João Urbano Figueiredo, nº 177, Bairro Boa Vista, Varginha/MG, no site
www.cissulsamu.com.br/licitacoes ou ainda pelo e-mail: licitacoes@cissul.saude.mg.gov.br. Os
interessados em participar deste Pregão deverão comparecer utilizando máscaras, em
atendimento às recomendações do Ministério da Saúde.
THIAGO CARNEIRO PEREIRA, Pregoeiro do CISSUL. VARGINHA/MG, 08 DE JULHO DE 2021.

HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS
AVISO

DE

EDITAL

Objeto: Fornecimento integral, entrega, montagem e instalação de equipamentos médicos
hospitalares e demais produtos, conforme quantitativos e especificações técnicas constantes
do Anexo I – Termo de Referência do Edital referente ao Procedimento Licitatório nº 002/2021 –
Pregão Eletrônico nº 002/2021.
Recebimento e Sessão Pública: As Propostas e Documentos de Habilitação serão incluídas
via sistema COMPRAS NET, Plataforma de Processo de Licitação Eletrônica, para sessão pública
a ser realizada no dia 20.07.2021 (vinte de julho de dois mil e vinte e um), das 08:00 às 16:00h
(oito as dezesseis horas).
Obtenção do Edital: O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.hrsm.com.br,
no link “LICITAÇÕES. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através do telefone (35) 3690–
2819 ou pelo e-mail: compras@hrsm.com.br.
Varginha (MG), 05 de julho de 2021.
João Carlos Ottoni Adell
Presidente do Conselho Diretor
Hospital Regional do Sul de Minas

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
Resolução Nº 2/2021
DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA O ACERVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DO MUNICÍPIO DE VARGINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprova e sua
Mesa Diretora promulga a seguinte
RESOLUÇÂO
Art. 1º Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a transferir para o Poder Executivo
Municipal, para que este use no âmbito da Administração Direta do Município os bens móveis
relacionados no Anexo Único, que é parte integrante desta Resolução.
Art. 2º A transferência de que trata o artigo 1º será efetivada sem ônus e de modo definitivo,
ficando desde já o Presidente da Câmara, autorizado a firmar os documentos necessários para
formalização da mesma.
Art. 3º Efetivada a transferência e a entrega dos bens móveis a que se refere o artigo 1º desta
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Resolução, o Presidente da Câmara, desde logo, determinará as anotações cabíveis,
principalmente as de baixa no patrimônio da Câmara Municipal.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Varginha, 08 de julho de 2021, 138º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário
ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS A SER TRANSFERIDO PARA PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE VARGINHA.
ITEM QUANT. DESCRIÇÂO
1
1
Transmissor c/ 2 saídas para microfone sem fio
2
1
Transmissor c/ 2 saídas para microfone sem fio
3
1
Transmissor c/ 2 saídas para microfone sem fio
4
1
Transmissor c/ 2 saídas para microfone sem fio
5
1
Extintor de incêndio gás carbônico CO2-06 kg
6
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
7
1
Extintor de incêndio pó químico seco-08kg
8
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
9
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
10
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
11
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
12
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
13
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
14
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
15
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
16
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
17
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
18
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
19
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
20
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
21
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
22
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
23
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
24
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
25
1
Armário de aço de 02 portas c/ chave, 05 prateleiras, medida
1,70 x 0,90 0,45m
26
1
Armário de aço de 02 portas c/ chave, 05 prateleiras, medida
1,70 x 0,90 0,45m
27
1
Armário de aço de 02 portas c/ chave, 05 prateleiras, medida
1,70 x 0,90 0,45m
28
1
Armário de aço de 02 portas c/ chave, 05 prateleiras, medida
1,70 x 0,90 0,45m
29
1
Mesa de centro cromada
30
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
31
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
32
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
33
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
34
1
Extintor de incêndio pó químico seco- 06 kg
35
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
36
1
Extintor de incêndio água pressurizada-10 litros
37
1
Baia de telemarketing arredondada melamínico
38
1
Baia de telemarketing arredondada melamínico
39
1
Nobreak de 1200va
40
1
Suporte para projetor digital
41
1
Baia de atendimento em melamínico, com teclado retrátil
e 02 gavetas
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Nº BEM CMV
281
282
283
284
449
450
451
452
453
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
906
908
910
912
1009
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1098
1099
1169
1180
1236

27

ITEM QUANT. DESCRIÇÂO
Nº BEM CMV
42
1
Cadeira giratória p/ digitador executiva c/braço
1237
43
1
Ventilador oscilante de 6ocm c/ pedestal
1260
44
1
Nobreak de 1200va
1322
45
1
Nobreak de 1200va
1328
46
1
Nobreak de 1200va
1331
47
1
Nobreak de 3200va
1334
48
1
Microcomputador megaware core i5 650
1351
49
1
Baia de atendimento em melamínico, com 3 módulos de 1,20 x 0,60 1409
50
1
Notebook HP modelo g42-339br
1413
51
1
Notebook HP modelo g42-339br
1415
52
1
Notebook HP modelo g42-339br
1420
53
1
Conversor de mídia
1443
54
1
Fragmentadora de papel
1488
55
1
Monitor LED de 23”
1506
56
1
Nobreak de 600va
1524
57
1
Nobreak de 600va
1526
58
1
Nobreak de 600va
1527
59
1
Nobreak de 600va
1529
60
1
Nobreak de 600va
1532
61
1
Nobreak de 600va
1535
62
1
Nobreak de 600va
1536
63
1
Microcomputador megaware core i7
1552
64
1
Microcomputador megaware core i7
1554
65
1
Microcomputador megaware core i7
1560
66
1
Microcomputador megaware core i7
1563
67
1
Microcomputador megaware core i7
1566
68
1
Cadeira giratória gerente executiva
1631
69
1
Nobreak de 800va
1840
70
1
Nobreak de 800va
1842
71
1
Nobreak de 800va
1843
72
1
Nobreak de 800va
1844
73
1
PAD – coletor de assinatura digital
1883
74
1
Gravador digital DVR para 16 canais
1949
75
1
Gravador digital DVR para 16 canais
1950
Câmara Municipal de Varginha, 08 de julho de 2021, 138º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021
A Câmara Municipal de Varginha/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 04.366.790/0001-84, com sede a Praça Governador Benedito Valadares, nº 11 –
Centro, neste ato representada por sua Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva, torna público
a abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor
Preço, tendo como objeto a aquisição de um Veículo Automotor, Zero quilometro,
Categoria Sedam, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 21/07/2021 às 14h00min.
Informações/ Edital: Serviço de Compras da Câmara Municipal de Varginha - fone: (0**35)
3219-4757.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.camaravarginha.mg.gov.br no menu:
Transparência – Editais de Licitações.
Varginha/MG, 07 de julho de 2021.
Zilda Maria da Silva
Presidente da Câmara Municipal

