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Poder Executivo 

 

Licitações 

 

Extrato Contrato nº 007/2019   

Processo nº 009/2019  

INEXIGIBILIDADE nº 001/2019 

 

Objeto: Contratação de apresentação artística em 

comemoração ao do 57º Aniversário da Cidade. 

 

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem 

 

Contratado: MOVIMENTO AXÉ PRODUÇÕES 

ARTISTICAS LTDA 

 

Valor: R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos 

reais) 

 

Vigência: 18/02/2019 a 18/03/2019 

  

Autorização 

RENATO TEODORO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

Extrato Contrato nº 008/2019 

Processo nº 010/2019 

INEXIGIBILIDADE nº 002/2019 

  

Objeto: Contratação de apresentação artística para 

festividade do "Carnaval 2019".  

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem 

Contratado: OXI PRODUÇÕES ARTISTICAS 

LTDA 

Valor: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos 

reais) 
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Vigência: 18/02/2019 a 18/03/2019 

  

Autorização 

RENATO TEODORO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

Extrato Contrato nº 009/2019  

Processo nº 010/2019  

INEXIGIBILIDADE nº 002/2019 

  

Objeto: Contratação de apresentação artística para 

festividade do "Carnaval 2019".  

 

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem 

 

Contratado: TEMPERO BAIANO PRODUÇÕES 

ARTISTICAS LTDA 

 

Valor: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos 

reais) 

 

Vigência: 18/02/2019 a 18/03/2019 

  

Autorização 

RENATO TEODORO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

Extrato Contrato nº 010/2019 

Processo nº 010/2019 

INEXIGIBILIDADE nº 002/2019 

  

Objeto: Contratação de apresentação artística para 

festividade do "Carnaval 2019".  

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem 

 

Contratado: ESTÉREO BLOCO PRODUÇÕES 

ARTISTICAS LTDA 

 

Valor: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) 

 

Vigência: 18/02/2019 a 18/03/2019 

  

Autorização 

RENATO TEODORO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

Extrato Contrato nº 011/2019  

Processo nº 010/2019 

 INEXIGIBILIDADE nº 002/2019 

  

Objeto: Contratação de apresentação artística para 

festividade do "Carnaval 2019".  

 

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem 

 

Contratado: NOSSO SWING PRODUÇÕES 

ARTISTICAS LTDA 

 

Valor: R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) 

 

Vigência: 18/02/2019 a 18/03/2019 

  

Autorização 

RENATO TEODORO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/


 
Lei Municipal Nº 1387                      Edição: 186   quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019 

Município de Santana da Vargem – Estado de Minas Gerais - www.santanadavargem.mg.gov.br 
Diário oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, 
validade jurídica e integridade. 

Página 3 de  8 

 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 

001/2019 

  

DO OBJETO: 

  

Constitui objeto do presente TERMO DE 

FOMENTO o repasse de recursos 

financeiros, feito pelo MUNICÍPIO DE 

SANTANA DA VARGEM, através 

da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AÇÃO SOCIAL, diretamente 

à ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS CNPJ 

41.876.996/0001-80, conforme Plano de 

Trabalho anexo a este Termo.  

  

DO VALOR E DAS DESPESAS: 

  

Para execução do objeto deste TERMO 

DE FOMENTO, 

o MUNICÍPIO, repassará 

a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS, a importância 

de R$ 87.360,00 (oitenta e sete mil e 

trezentos e sessenta reais), conforme 

cronograma de desembolso do Plano de 

Trabalho. 

  

DO PRAZO DE DURAÇÃO: 

  

O presente termo entrará em vigor na data de sua 

assinatura, com término em 31/12/2019. 

  

Santana da Vargem – MG, 21 de fevereiro de 

2019. 

  

RENATO TEODORO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 

ÊNIO BRITO 

Presidente da APAE 

 

 

Jurídico 

 

PORTARIA Nº.025, DE 19 DE FEVEREIRO 

DE 2019 

 

“Dispõe sobre a instituição de Comissão de 

Seleção para processamento e julgamento de 

Dispensa 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; 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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CONSIDERANDO a abertura da 

Dispensa de Chamamento Público nº 

001/2019, que terá por objeto a seleção de 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) 

para a celebração de Parcerias com a 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE, por meio de 

Termos de Fomento visando articular 

ações para defesa dos direitos, prevenção, 

orientação e apoio às famílias, buscando a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com deficiência e a construção de uma 

sociedade mais justa. 

 

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 

o processar e julgar a Dispensa de Chamamento 

Público nº 001/2019, 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. Daniele Paula Correa – CPF: 

035.617.826-98 

Sra. Daniele Ferrugini Figueiredo de 

Souza – CPF: 046.995.926-60 

Sra. Edna Ozana Costa de Paula – CPF: 

035.443.616-39 

 

Parágrafo único - Para presidir a 

Comissão de Seleção fica nomeado neste ato a 

funcionária Sra. Daniele Paula Correa. 

 

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. 
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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 da dispensa de chamamento público nº 

001/2019, 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, 19 de fevereiro de 2019. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 026, DE 19 DE FEVEREIRO 

DE 2019 

 

“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 da 

Dispensa de Chamamento Público nº 

001/2019, que terá por objeto a seleção de 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) 

para a celebração de Parcerias com a 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE, por meio de 

Termos de Fomento visando articular 

ações para defesa dos direitos, prevenção, 

orientação e apoio às famílias, buscando a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com deficiência e a construção de uma 

sociedade mais justa. 

 

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; 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir, como órgão colegiado, 

Comissão de Monitoramento e Avaliação que terá 

como competência o monitorar e avaliar o 

Chamamento Público nº.001/2019, 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: 

 

Sra. Kátia Cecília Scalioni de Souza – 

CPF: 929.397.916-00 

Sr. Maraíza de Fátima Silva Bento – CPF: 

118.141.568-36 

Sr. Paulo Ricardo Corrêa – CPF: 

083.208.476-05 

 

Parágrafo único - Para presidir a 

Comissão de monitoramento e avaliação fica 

nomeado neste ato a funcionária Sra. Kátia Cecília 

Scalioni 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 001/2019, 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, 19 de fevereiro de 2019. 
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Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº. 027, DE 19 DE FEVEREIRO 

DE 2019 

 

“Designa o servidor Anderson Vilela Azevedo 

como gestor das parcerias firmadas entre a 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem e as 

Organizações da Sociedade Civil no âmbito da 

Secretaria Municipal de Ação Social” 

 

O Prefeito do Município de Santana da 

Vargem, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais, e                                                                                                                 

 

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 o servidor 

ANDERSON VILELA AZEVEDO, Secretário 

Municipal de Ação Social, como gestor das 

parcerias firmadas entre a Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem e as Organizações da 

Sociedade Civil no âmbito da Secretaria 

Municipal de Ação Social.  

 

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.  
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Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na 

data de sua publicação 

 

Santana da Vargem, MG, 19 de fevereiro de 2019. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº. 028/2019 
 

Dispõe sobre nomeação ao cargo comissionado 

de Chefe de Setor de Compras e Licitações 

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem/MG, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 79, inciso II, alínea “a” da Lei 

Orgânica Municipal, considerando o disposto na 

Estrutura Administrativa, Estatuto e Plano de 

Carreira dos Servidores Públicos Municipal, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Nomear o Sr. Dionata Luis 

Ferreira Barbosa, inscrito no CPF-MF nº 

093.597.716-35, ao cargo comissionado de Chefe 

de Setor de Compras e Licitações. 

 

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem, MG, 21 de fevereiro de 2019. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, Dionata Luis Ferreira Barbosa, 

declaro para os devidos fins de direito que me 

comprometo a cumprir e exercer as atribuições, 

deveres e responsabilidade inerentes ao cargo que 

ora tomo posse. 

 

Santana da Vargem, MG, 21 de fevereiro de 2019. 

 

 

Dionata Luis Ferreira Barbosa 

CPF: 093.597.716-35 

 

 

 

 

 

Conteudista Licitações:  Marilia de Oliveira 

Moura – MASP: 1575 

 

Conteudista Licitações:  Rodrigo Teodoro da 

Silva – MASP: 2640 

 

Responsável pela diagramação e publicação no 

site: Paulo Henrique de Oliveira – MASP: 1094 
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