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Poder Executivo 

 
Sec. Saúde 

 
Nota explicativa Processo Seletivo Nº 01/2018 
 

Agente Comunitário de Saúde 

 

Questões 20 e 35, considerado pontuação a todos 
os candidatos em decorrência de duplicidade. 

 

Questão 26, considerado pontuação a todos os 
candidatos em decorrência de publicação 
incorreta no gabarito. 

 

Questão 28, considerado pontuação a todos os 
candidatos em decorrência de ambiguidade da 
resposta 

 

Agente Combate a de Endemias 

 

Questão 20 considerado pontuação a todos os 
candidatos em decorrência de duplicidade. 

 
Jurídico 

 
PORTARIA Nº 058/2018 

 

“Dispõe sobre a instituição de Comissão de 

Seleção para processamento e julgamento de 

Chamamento Público conforme especifica, e dá 

providências correlatas” 

 

O Prefeito do Município de Santana da 

Vargem, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais, e                                                                                                                 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 

13.019, de 31 de julho de 2014 e suas 

posteriores alterações e o Decreto nº 

8.726, de 27 de abril de 2016, que 

estabelecem e regulamentam 

respectivamente o regime jurídico das 

parcerias entre a administração pública e 

as organizações da sociedade civil; 

 

CONSIDERANDO a abertura de 

Chamamento Público nº 001/2018, que 

terá por objeto a seleção de propostas de 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) 

de Santana da Vargem/MG que visem a 

execução de atividades esportivas em 
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Santana da Vargem, por meio de projetos 

e propostas para oferta de serviços que 

atendam os eixos, conforme 

discriminados em Edital específico. 

 

CONSIDERANDO que os atos 

normativos acima descritos determinam a 

instauração de uma Comissão de Seleção 

como órgão colegiado destinado a 

processar e julgar chamamentos públicos; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir, como órgão colegiado, 

Comissão de Seleção que terá como competência 

processar e julgar o Chamamento Público nº 

001/2018, respeitadas as condições e os critérios 

de seleção estabelecidos. 

 

Art. 2º - A Comissão de Seleção de que 

trata o artigo antecedente será composta pelos 

seguintes membros: 

 

Sra. Tania Mara Pereira Mendonça – 

CPF: 678.765.366-20 

Sra. Estefânia Aparecida de Souza 

Rabello – CPF: 059.476.466-17 

Sra. Marcia Helena de Paula Oliveira – 

CPF: 524.887.136-00 

 

Parágrafo único - Para presidir a 

Comissão de Seleção fica nomeado neste ato a 

funcionária Sra. Tania Mara Pereira Mendonça. 

 

Art. 3º - O membro da comissão de 

seleção que ora se constitui deverá se declarar 

impedido de participar do processo de seleção 

quando verificar que: 

 

I – tenha participado nos últimos cinco 

anos, como associado, cooperado, dirigente, 

conselheiro ou empregado de qualquer 

organização da sociedade civil participante do 

chamamento público. 

 

§ 1º - A declaração de impedimento de 

membro da comissão de monitoramento e 

avaliação não obsta a continuidade do processo 

de seleção e a celebração de parceria entre a 

organização da sociedade civil e o órgão ou a 

entidade pública federal. 

 

§ 2º - Na hipótese do § 1º, o membro 

impedido deverá ser imediatamente substituído 

por membro substituto nomeado através do 

presente ato, a fim de viabilizar a realização ou 

continuidade do processo de seleção. 

 

Art. 4º - Para subsidiar seus trabalhos, a 

comissão de seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não 

seja membro desse colegiado. 

 

Art. 5º - A Comissão de seleção, bem 

como a nomeação de seus membros terá vigência 

a contar da publicação da presente portaria até o 

término do Chamamento Público nº 001/2018, 

momento esse em que a presente portaria será 
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automaticamente revogada independentemente de 

novo ato. 

 

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na 

data de sua publicação para que surtam todos os 

seus jurídicos e legais efeitos e produza os 

resultados de seu objeto. 

 

Santana da Vargem, MG, 06 de julho de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 059/2018 

 

“Dispõe sobre a instituição de Comissão de 

Monitoramento e Avaliação para monitorar e 

avaliar Chamamento Público conforme 

especifica, e dá providências correlatas” 

 

O Prefeito do Município de Santana da 

Vargem, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais, e                                                                                                                 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 

13.019, de 31 de julho de 2014 e suas 

posteriores alterações e o Decreto nº 

8.726, de 27 de abril de 2016, que 

estabelecem e regulamentam 

respectivamente o regime jurídico das 

parcerias entre a administração pública e 

as organizações da sociedade civil; 

 

CONSIDERANDO a abertura de 

Chamamento Público nº 001/2018, que 

terá por objeto a seleção de propostas de 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) 

de Santana da Vargem/MG que visem a 

execução de atividades esportivas em 

Santana da Vargem, por meio de projetos 

e propostas para oferta de serviços que 

atendam os eixos, conforme 

discriminados em Edital específico. 

 

CONSIDERANDO que os atos 

normativos acima descritos determinam a 

instauração de uma Comissão de 

Monitoramento e Avaliação como órgão 

colegiado destinado a monitorar e avaliar 

chamamentos públicos; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir, como órgão colegiado, 

Comissão de Monitoramento e Avaliação que 

terá como competência o monitorar e avaliar o 

Chamamento Público nº 001/2018, respeitadas as 

condições e os critérios de seleção estabelecidos. 

Art. 2º - A Comissão de monitoramento 

e avaliação de que trata o artigo antecedente será 

composta pelos seguintes membros: 

 

Sr. Davi Geovani Ferrugini de Souza – 

CPF: 045.478.116-44 

Sr. Odair José Bento – CPF: 

918.750.306-97 
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Sr. Paulo Ricardo Corrêa – CPF: 

083.208.476-05 

 

Parágrafo único - Para presidir a 

Comissão de monitoramento e avaliação fica 

nomeado neste ato o funcionário Sr. Davi 

Geovani Ferrugini de Souza. 

 

Art. 3º - O membro da comissão de 

monitoramento e avaliação que ora se constitui 

deverá se declarar impedido de participar do 

processo de seleção quando verificar que: 

 

I – tenha participado nos últimos cinco 

anos, como associado, cooperado, dirigente, 

conselheiro ou empregado de qualquer 

organização da sociedade civil participante do 

chamamento público. 

 

§ 1º - A declaração de impedimento de 

membro da comissão de monitoramento e 

avaliação não obsta a continuidade do processo 

de seleção e a celebração de parceria entre a 

organização da sociedade civil e o órgão ou a 

entidade pública federal. 

 

§ 2º - Na hipótese do § 1º, o membro 

impedido deverá ser imediatamente substituído 

por membro substituto nomeado através do 

presente ato, a fim de viabilizar a realização ou 

continuidade do processo de seleção. 

 

Art. 4º - Para subsidiar seus trabalhos, a 

comissão de monitoramento e avaliação poderá 

solicitar assessoramento técnico de especialista 

que não seja membro desse colegiado. 

 

Art. 5º - A Comissão de monitoramento 

e avaliação, bem como a nomeação de seus 

membros terá vigência a contar da publicação da 

presente portaria até o término do Chamamento 

Público nº 001/2018, momento esse em que a 

presente portaria será automaticamente revogada 

independentemente de novo ato. 

 

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na 

data de sua publicação para que surtam todos os 

seus jurídicos e legais efeitos e produza os 

resultados de seu objeto. 

 

Santana da Vargem, MG, 06 de julho de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 060/2018 

 

“Designa a servidora Edna Ozana Costa de 

Paula como gestora das parcerias firmadas entre 

a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem e 

as Organizações da Sociedade Civil no âmbito 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esportes e Lazer” 

 

O Prefeito do Município de Santana da 

Vargem, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais, e                                                                                                                 
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CONSIDERANDO o disposto na Lei 

Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 

e suas posteriores alterações que 

estabelece o regime jurídico das parcerias 

entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil;  

 

CONSIDERANDO que a Lei acima 

referida determina a designação de um 

responsável pela gestão de parcerias 

celebradas com as Organizações da 

Sociedade Civil, atribuindo poderes de 

controle e fiscalização;  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Designar a servidora Edna 

Ozana Costa de Paula, Secretária Municipal de 

Educação, Cultura, Esportes e Lazer, como 

gestora das parcerias firmadas entre a Prefeitura 

Municipal de Santana da Vargem e as 

Organizações da Sociedade Civil no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esportes e Lazer.  

 

Art. 2º - Caberá à gestora das parcerias:  

I - acompanhar e fiscalizar a execução da 

parceria;  

II - informar ao seu Prefeito Municipal a 

existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e 

de indícios de irregularidades na gestão dos 

recursos, bem como as providências adotadas ou 

que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados;  

III - emitir parecer técnico conclusivo de 

análise da prestação de contas final de cada 

parceria, levando em consideração o conteúdo do 

relatório técnico de monitoramento e avaliação 

de que trata o art. 59, da Lei nº 13.019/14.  

IV - disponibilizar materiais e 

equipamentos tecnológicos necessários às 

atividades de monitoramento e avaliação.  

V - Comunicar ao Prefeito a ocorrência 

de quaisquer das situações previstas no caput do 

Art. 62, da Lei 13.019/14.  

 

Art. 3º - Será ainda de competência da 

gestora todos os atos designados à esta por força 

da Lei nº 13.019/14, e suas posteriores alterações, 

na qual deverá a gestora ora designada tomar 

prévio conhecimento.  

 

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na 

data de sua publicação 

 

Santana da Vargem, MG, 06 de julho de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

Licitações 

 

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO COM 

ENCARGOS 
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a) Espécie: Termo de Doação com Encargos que 

entre si celebram a União, por intermédio do 

Ministério dos Direitos Humanos, CNPJ: 

23.657.991/0001-85, doravante denominada 

DOADORA e a Prefeitura Municipal de Santana 

da Vargem/MG, CNPJ: 18.245.183/0001-70, 

doravante denominada DONATÁRIA; 

 

b) Objeto: O presente instrumento tem por objeto 

a doação de 01 veículo para ser utilizado 

exclusivamente na execução das atribuições do 

Conselho Tutelar do município;  

 

c) Valor: R$55.361,00;  

 

d) Número do Processo: 25869/2018; 

 

 e) Data da Assinatura: 06/07/2018;  

 

f) Assinam: Gustavo do Vale Rocha, Ministro de 

Estado-Chefe do Ministério dos Direitos 

Humanos, pelo DOADOR e Renato Teodoro da 

Silva, Prefeito de Santana da Vargem/MG, pelo 

DONATÁRIO. 

 

PROCESSO 038/2018  
PREGÃO 019/2018 
 

 

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

torna público para conhecimento dos interessados 

o edital do Pregão Presencial nº 019/2018 – 

Processo Licitatório nº 038/2018. Objeto: 

Aquisição de material de construção. 

Recebimento dos envelopes: 24/07/2018 até 

08h50min, na Praça Padre João Maciel Neiva 

número 15 no Centro de Santana da Vargem/MG 

a sessão terá início às 09h00min do dia 

24/07/2018. O edital está disponível no site 

www.santanadavargem.mg.gov.br ou no 

Departamento de compras e licitações na Praça 

Padre João Maciel Neiva 15 no centro de Santana 

da Vargem- CEP 37.195-000. Informações pelo 

telefone (35) 3858-1200 ou e-mail 

compras@santanadavargem.mg.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

Conteudista Jurídico: Paulo Ricardo Corrêa – 

MASP: 1120 

 

Conteudista Licitações:  Vitor Lucio Machado – 

MASP: 1119 

 

Conteudista Licitações:  Estefânia Aparecida de 

Souza Rabello – MASP: 1198 

 

Conteudista Sec. Saúde: Hermógenes Vaneli – 
MASP: 2182 
 

 

Responsável pela diagramação e publicação no 

site: Paulo Henrique de Oliveira – MASP: 1094 
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