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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.600

“Altera a redação do art. 2º da Lei Municipal nº 4.572, 
de 11 de julho de 2014.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 2º da Lei Municipal nº 4.572, de 11 de 
julho de 2014, passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 2º  O imóvel de que trata esta Lei reverterá ao 
patrimônio se, findo o prazo de 05 (cinco) anos conta-
dos da escritura pública de doação, não lhe tiver sido 
dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 
1º”.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 25 de agosto de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 124/2014 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.601

“Dispõe sobre a instalação de sanitários químicos em 
obras de construção civil do Município de Barbacena e 
dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º  As empresas de construção civil e ou respon-
sáveis por obras de construção civil no Município de 
Barbacena deverão instalar sanitários químicos sufi-
cientes ou disponibilizar instalações sanitárias equiva-
lentes, nos ambientes de trabalho ou nos canteiros de 
obras, onde houver entre os 05 (cinco) e 19 (dezeno-
ve) trabalhadores ativos.
Parágrafo único.  As instalações sanitárias químicas ou 
equivalentes devem estar situadas em locais de fácil 
e seguro acesso, possuir porta individual com trinco, 
dispor de recipiente com tampa para coleta de papéis 
usados, serem mantidas em perfeito estado de funcio-
namento, conservação e higiene, sendo obrigatório o 
fornecimento de papel higiênico.
Art. 2º  Para os efeitos dessa Lei entende-se como 
instalação sanitária equivalente o local destinado ao 
atendimento das necessidades fisiológicas que, além 
do disposto no art. 1º, tenha lavatório e vaso sanitário 
(gabinete sanitário), com caixa de descarga ou válvula 
automática e ligação à rede de esgoto ou fossa séptica 
autorizada.
Art. 3º  Para efeitos desta Lei entende-se  como am-
bientes de trabalho em obras de construção civil, os 
ambientes de obras em: construção, reformas, am-
pliações, manutenções e reparações.
Art. 4º  No caso de descumprimento da presente Lei, 
caberá ao infrator multa a ser estipulada pelo Poder 
Executivo, quando da regulamentação desta Lei.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 25 de agosto de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 079/2013 – Autoria do Vereador Johnson Oliveira 
Marçal)

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.660

“Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previs-
to no art.15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”

II - promover atos necessários à instrução processual 
para a realização do procedimento licitatório;
III - realizar pesquisa de mercado para identificação 
do valor estimado da licitação e, consolidar os dados 
das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e 
entidades participantes; 
IV - confirmar junto aos órgãos participantes a sua 
concordância com o objeto a ser licitado, inclusive 
quanto aos quantitativos e termo de referência ou 
projeto básico;
V - realizar o procedimento licitatório;
VI - gerenciar a ata de registro de preços;
VII - conduzir eventuais renegociações dos preços re-
gistrados;
VIII - aplicar, garantida a ampla defesa e o contra-
ditório, as penalidades decorrentes de infrações no 
procedimento licitatório; e
IX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contradi-
tório, as penalidades decorrentes do descumprimento 
do pactuado na ata de registro de preços ou do des-
cumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações.
 X - autorizar, excepcional e justificadamente, a pror-
rogação do prazo previsto no § 5º do art. 21 deste De-
creto, respeitado o prazo de vigência da ata, quando 
solicitada pelo órgão não participante.
Parágrafo único.  O órgão gerenciador poderá solicitar 
auxílio técnico aos órgãos participantes para execu-
ção das atividades previstas nos incisos II, III e V do 
caput.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
Art. 5º  O órgão participante será responsável pela 
manifestação de interesse em participar do registro de 
preços, providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de 
entrega e, quando couber, cronograma de contratação 
e respectivas especificações ou termo de referência ou 
projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, adequado ao registro de preços do qual preten-
de fazer parte, devendo ainda:
I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no 
registro de preços estejam formalizados e aprovados 
pela autoridade competente;
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante 
ofício, sua concordância com o objeto a ser licitado, 
antes da realização do procedimento licitatório; e
III - tomar conhecimento da ata de registros de pre-
ços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 
cumprimento de suas disposições.
§ 1º  Cabe ao órgão participante aplicar, garanti-
da a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata 
de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão ge-
renciador. 
§ 2º  Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de 
novos itens, o órgão participante demandante ela-
borará sua especificação ou termo de referência ou 
projeto básico, conforme o caso, e a pesquisa de mer-
cado, observado o disposto neste artigo.
§ 3º  Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de 
novas localidades para entrega do bem ou execução 
do serviço, o órgão participante responsável pela de-
manda elaborará, pesquisa de mercado que contem-
ple a variação de custos locais ou regionais.

CAPÍTULO IV
DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Art. 6º  A licitação para registro de preços será rea-
lizada na modalidade de concorrência, do tipo menor 
preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na 
modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, 
de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mer-
cado. 
§ 1º  O julgamento por técnica e preço, na modalidade 
concorrência, poderá ser excepcionalmente adotado, 
a critério do órgão gerenciador e mediante despacho 
fundamentado da autoridade máxima do órgão ou 
entidade.
§ 2º  Na licitação para registro de preços não é ne-

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto no art. 
15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 
11 da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na 
forma do art. 26, I, da Constituição do Município de 
Barbacena;

DECRETA:
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º  As contratações de serviços, inclusive de enge-
nharia, obras e a aquisição de bens, quando efetuadas 
pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito 
da administração pública municipal direta, autárquica 
e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas, direta ou indiretamente pelo Município, 
obedecerão ao disposto neste Decreto.
Art. 2º  Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as 
seguintes definições:
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto 
de procedimentos para registro formal de preços para 
contratações futuras, relativos à prestação de servi-
ços, inclusive de engenharia, de aquisição de bens e 
de execução de obras com características padroniza-
das;
II - Ata de Registro de Preços – documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para 
futura contratação, em que se registram os preços, 
fornecedores, órgãos participantes e condições a se-
rem praticadas, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas;
III - Órgão Gerenciador – órgão ou entidade pública 
municipal responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos do certame para registro de preços e 
gerenciamento da ata de registro de preços dele de-
corrente;
IV - Órgão Participante – órgão ou entidade da ad-
ministração pública que participe dos procedimentos 
iniciais do SRP e integre a ata de registro de preços; e
V - Órgão Não Participante – órgão ou entidade da 
administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, adere a uma ata de 
registro de preços. 
Art. 3º  O SRP poderá ser adotado para a aquisição 
de bens, a contratação de obras, com características 
padronizadas, e de serviços, inclusive de engenharia, 
quando: 
I - pelas características do bem ou serviço, houver ne-
cessidade de contratações frequentes; 
II - for mais conveniente a aquisição de bens com 
previsão de entregas parceladas ou contratação de 
serviços remunerados por unidade de medida ou em 
regime de tarefa; 
III - for conveniente para atendimento a mais de um 
órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela ad-
ministração pública. 
Parágrafo único.  O SRP, no caso de obra ou serviço de 
engenharia, somente poderá ser utilizado: 
I - nas hipóteses dos incisos III ou IV do caput; 
II - desde que atendidos, cumulativamente, os seguin-
tes requisitos: 
a) as licitações sejam realizadas pelo Governo Muni-
cipal; 
b) as obras tenham projeto de referência padronizado, 
básico ou executivo,  consideradas as particularidades 
locais necessárias; e
c) haja compromisso do órgão aderente de suportar 
as despesas das ações necessárias à adequação do 
projeto padrão às peculiaridades da execução. 

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
Art. 4º  Caberá ao órgão gerenciador a prática de to-
dos os atos de controle e administração do Sistema de 
Registro de Preços, e ainda o seguinte:
I - consolidar informações relativas à estimativa in-
dividual e total de consumo, promovendo a adequa-
ção dos respectivos termos de referência ou projetos 
básicos encaminhados para atender aos requisitos de 
padronização e racionalização;
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cessário indicar a dotação orçamentária, que somente 
será exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil.
Art. 7º  O órgão gerenciador poderá dividir a quantida-
de total do item em lotes, quando técnica e economi-
camente viável, para possibilitar maior competitivida-
de, observada a quantidade mínima, o prazo e o local 
de entrega ou de prestação dos serviços.
§ 1º  No caso de serviços, a divisão considerará a uni-
dade de medida adotada para aferição dos produtos 
e resultados, e será observada a demanda específica 
de cada órgão ou entidade participante do certame. 
§ 2º  Na situação prevista no § 1º, deverá ser evitada 
a contratação, em um mesmo órgão ou entidade, de 
mais de uma empresa para a execução de um mesmo 
serviço, em uma mesma localidade, para assegurar a 
responsabilidade contratual e o princípio da padroni-
zação.
Art. 8º  O edital de licitação para registro de preços 
observará o disposto nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 
10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo:
I - a especificação ou descrição do objeto, que explici-
tará o conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado para a caracterização 
do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas 
unidades de medida usualmente adotadas;
II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo 
órgão gerenciador e órgãos participantes  no prazo de 
validade do registro;
III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por 
órgãos não participantes, observado o disposto no § 
4º do art. 21, no caso de o órgão gerenciador  admitir 
adesões;
IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por 
item, no caso de bens;
V - condições quanto ao local, prazo de entrega, for-
ma de pagamento, e nos casos de serviços, quando 
cabível, frequência, periodicidade, características do 
pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, 
procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e contro-
les a serem adotados;
VI - prazo de validade do registro de preço, observado 
o disposto no caput do art. 11;
VII - órgãos e entidades participantes do registro de 
preço;
VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de con-
tratos, quando cabível;
IX - penalidades por descumprimento das condições;
X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e
XI - realização periódica de pesquisa de mercado para 
comprovação da vantajosidade.
§ 1º  O edital poderá admitir, como critério de julga-
mento, o menor preço aferido pela oferta de desconto 
sobre tabela de preços praticados no mercado, desde 
que tecnicamente justificado.
§ 2º  Quando o edital previr o fornecimento de bens 
ou prestação de serviços em locais diferentes, é facul-
tada a exigência de apresentação de proposta dife-
renciada por região, de modo que aos preços sejam 
acrescidos custos variáveis por região.
§ 3º  A estimativa a que se refere o inciso III do caput 
não será considerada para fins de qualificação técnica 
e qualificação econômico-financeira na habilitação do 
licitante.
§ 4º  O exame e a aprovação das minutas do ins-
trumento convocatório e do contrato serão efetuados 
exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão ge-
renciador.
Art. 9º  Após o encerramento da etapa competitiva, 
os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado.
Parágrafo único.  A apresentação de novas propostas 
na forma do caput não prejudicará o resultado do cer-
tame em relação ao licitante mais bem classificado.

CAPÍTULO V
DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA
Art. 10  Após a homologação da licitação, o registro 
de preços observará, entre outras, as seguintes con-
dições:
I - serão registrados na ata de registro de preços os 
preços e quantitativos do licitante mais bem classifica-
do durante a fase competitiva;

II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, 
o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens 
ou serviços com preços iguais aos do licitante vence-
dor na sequência da classificação do certame, exclu-
ído o percentual referente à margem de preferência, 
quando o objeto não atender aos requisitos previstos 
no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 
III - o resultado da licitação com a indicação dos for-
necedores vencedores será divulgado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Barbacena, ficando a ata 
de registro de preços disponível, durante toda a sua 
vigência, junto ao órgão gerenciador;
IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados 
na ata deverá ser respeitada nas contratações.
§ 1º  O registro a que se refere o inciso II do caput 
tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no 
caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro 
colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts.19 
e 20.
§ 2º  Se houver mais de um licitante na situação de 
que trata o inciso II do caput, serão classificados se-
gundo a ordem da última proposta apresentada du-
rante a fase competitiva. 
§ 3º  A habilitação dos fornecedores que comporão o 
cadastro de reserva a que se refere o inciso II do ca-
put será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo 
único do art. 12 e quando houver necessidade de con-
tratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses 
previstas nos arts.19 e 20.
§ 4º  O anexo que trata o inciso II do caput consiste 
na ata de realização da sessão pública do pregão ou 
da concorrência, que conterá a informação dos lici-
tantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
Art. 11  O prazo de validade da ata de registro de pre-
ços não será superior a doze meses, incluídas eventu-
ais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 
15 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1º  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 
fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993.
§ 2º  A vigência dos contratos decorrentes do Sistema 
de Registro de Preços será definida nos instrumentos 
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei 
nº 8.666, de 1993.
§ 3º  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro 
de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 4º  O contrato decorrente do Sistema de Registro de 
Preços  deverá ser assinado no prazo de validade da 
ata de registro de preços.

CAPÍTULO VI
DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO 

COM FORNECEDORES REGISTRADOS
Art. 12 Homologado o resultado da licitação, o for-
necedor mais bem classificado será convocado para 
assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas 
condições estabelecidos no instrumento convocatório, 
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde 
que ocorra motivo justificado aceito pela Administra-
ção.  
Parágrafo único.  É facultado à Administração, quando 
o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os li-
citantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado. 
Art. 13   A ata de registro de preços implicará compro-
misso de fornecimento nas condições estabelecidas, 
após cumpridos os requisitos de publicidade.
Parágrafo único.  A recusa injustificada de fornecedor 
classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabe-
lecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalida-
des legalmente estabelecidas.
Art. 14   A contratação com os fornecedores registra-
dos, após a indicação pelo órgão gerenciador do regis-
tro de preços, será formalizada pelo órgão interessado 
por intermédio de instrumento contratual, emissão de 
nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei 

nº 8.666, de 1993.
Art. 15  A existência de preços registrados não obriga 
a Administração a contratar, facultando-se a realiza-
ção de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições.

CAPÍTULO VII
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PRE-

ÇOS REGISTRADOS
Art. 16  Os preços registrados poderão ser revistos em 
decorrência de eventual redução dos preços  pratica-
dos no mercado ou de fato que eleve o custo dos ser-
viços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerencia-
dor promover as  negociações junto aos fornecedores, 
observadas as disposições contidas na alínea “d” do 
inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 17  Quando o preço registrado se tornar superior 
ao preço praticado no mercado por motivo superve-
niente, o órgão gerenciador convocará os fornecedo-
res para negociarem a redução dos preços aos valores 
praticados pelo mercado.
§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus 
preços aos valores praticados pelo mercado serão li-
berados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.
§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que 
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original.
Art. 18  Quando o preço de mercado se tornar supe-
rior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de forne-
cimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresenta-
dos; e
II - convocar os demais fornecedores para assegurar 
igual oportunidade de negociação.
Parágrafo único.  Não havendo êxito nas negociações, 
o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
ata de registro de preços, adotando as medidas ca-
bíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
Art. 19.  O registro do fornecedor será cancelado 
quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de pre-
ços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do 
caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hi-
póteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, asse-
gurado o contraditório e a ampla defesa.
Art. 20 O cancelamento do registro de preços poderá 
ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 
da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO VIII
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO 

PARTICIPANTES
Art. 21  Desde que devidamente justificada a vanta-
gem, a ata de registro de preços, durante sua vigên-
cia, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entida-
de da administração pública que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador. 
§ 1º  Os órgãos e entidades que não participaram do 
registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possi-
bilidade de adesão. 
§ 2º  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de re-
gistro de preços, observadas as condições nela esta-
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EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ADIAMENTO

belecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimen-
to decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos parti-
cipantes.
§ 3º  As aquisições ou contratações adicionais a que 
se refere este artigo não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e ór-
gãos participantes. 
§ 4º  O instrumento convocatório deverá prever que 
o quantitativo decorrente das adesões à ata de re-
gistro de preços não poderá exceder, na totalidade e 
independente do número de órgãos não participantes 
que aderirem:
I - ao quíntuplo do quantitativo de cada item registra-
do na ata de registro de preços para o órgão gerencia-
dor e órgãos participantes, no caso de bens e serviços, 
observadas as disposições do art. 3º deste Decreto;
II - ao triplo do quantitativo de cada item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes, no caso de obras ou serviços 
de engenharia, observadas as disposições do Parágra-
fo único, do art. 3º deste Decreto;
§ 5º  Após a autorização do órgão gerenciador, o ór-
gão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado 
o prazo de vigência da ata. 
§ 6º  Compete ao órgão não participante os atos re-
lativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a apli-
cação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  
de eventuais penalidades decorrentes do descumpri-
mento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao 
órgão gerenciador. 
§ 7º  É facultada aos órgãos ou entidades municipais, 
distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de 
preços da Administração Pública Municipal. 

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22  A Administração poderá utilizar recursos de 
tecnologia da informação na operacionalização do 
disposto neste Decreto e automatizar procedimentos 
de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e 
participantes. 
Art. 23  As atas de registro de preços vigentes, decor-
rentes de certames realizados sob a vigência do De-
creto Municipal nº 5.589, de 12 de setembro de 2005, 
poderão ser utilizadas pelos órgãos gerenciadores e 
participantes, até o término de sua vigência. 
Art. 24  Fica a Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão – SEPLAN autorizada a expedir instruções 
complementares necessárias ao cumprimento deste 
Decreto.
Art. 25  Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação.
Art. 26  Fica revogado o Decreto Municipal nº 5.589, 
de 12 de setembro de 2005.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 04 de setembro de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.411 - CONCEDER aposentadoria 
por tempo de contribuição, com proventos propor-
cionais, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alie-
na “b” da Constituição Federal, com a redação dada 

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

ERRATA
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 082/2014 – PP 
060/2014. Na publicação datada de 09/09/2014 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 034/2014 – PRC 
043/2014. OBJETO: Contratação de serviços de 
transporte de passageiros e documentos, visando o 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde Pública. 
Adiada a entrega de envelopes e abertura da licitação 
indicada, devido modificações no edital. Barbacena, 
10/09/2014. Simone Rodrigues da Costa – Gerente de 
Licitação. Pablo Herthel Candian – Coord. Aquisições 
e Contratos.

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 049/2014 – PRC 
075/2014. OBJETO: Aquisição de peças de reposi-
ção para recuperação de equipamentos odontológi-
cos e hospitalares para atender as UBS. ABERTURA: 
25/09/2014 – 14:30 hs. Informações 32–3339–2026. 
Barbacena 10/set/14. Simone R. Costa - GLIC. Pablo 
H. Candian – Coord. Aquisições e Contratos.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

pela Emenda Constitucional nº 41/2003,  ao servidor 
Airton Salvador Martins, Matrícula nº 5835, CPF nº 
328.936.986-20, no Cargo de Pedreiro, nível B-19, 
conforme Parecer nº 498/2014, exarado pela Con-
sultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 
14.04.2014. Barbacena, 19 de agosto de 2014. (Repu-
blicado por incorreção).

PORTARIA Nº 16.414 - CONCEDER aposentadoria 
por invalidez permanente, com proventos proporcio-
nais, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Cons-
tituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
constitucional nº 41/2003, à servidora Ângela de 
Fátima Drumond Geraldo, Matrícula nº 6337, CPF nº 
156.028.006-97, no Cargo de Guarda Municipal, nível 
B-25, conforme Parecer nº 507/2014, exarado pela 
Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 
25.04.2014. Barbacena, 19 de agosto de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com a 
Constituição do Município de Barbacena e as Leis De-
legadas Municipais nº 32, de 21 de fevereiro de 2013 
e 47, de 10 de abril de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.445 - EXONERAR, a pedido, Luciano 
José Sfredo, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Subsecretário de Projetos Estratégicos, na Secretaria 
Municipal de Governo - SEGOV, a partir desta data. 
Barbacena, 01 de setembro de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes, em especial com o disposto na Lei 
Federal nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações, 
e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.446 - DESIGNAR os servidores José 
Augusto Brunelli, William de Oliveira Faria, Bruno 
Moreira Mota, Gilberto Marcelo Wromblewski, Danie-
le Priscila Alves, Tereza Cristina da Cruz Maranha e 
Caetano Espírito Santo, para, sob a presidência do pri-
meiro, constituírem Comissão Especial para avaliação 
de bens inservíveis da Administração Direta e Indireta 
do Município, para fins de alienação, no prazo de 90 
(noventa) dias, a partir desta data.   Barbacena, 01 de 
setembro de 2014.

ONDE SE LÊ aquisição de veículo, LEIA-SE AQUISI-
ÇÃO DE 11 (ONZE) VEÍCULOS. Ficam mantidos os 
demais termos da publicação anterior Informações 
(32) 3339–2026 licitacao@barbacena.mg.gov.br Bar-
bacena, 10/09/2014. Simone R. da Costa – Gerente 
de Licitação. Pablo H. Candian – Coord. Aquisições e 
Contratos.

Presidente: André Cruz Machado Borgo

AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DE BARBACENA E 
REGIÃO – AGIR

EXTRATO DE ATA DE REGITRO 
DE PREÇOS

Ata de registro de preços nº 01/2014. Adquirente: 
AGIR. Fornecedor: André Sound. Produções & Eventos 
LTDA. CNPJ: 14.631.440/0001-51. Fundamento Legal: 
Lei nº8.666/93. Origem: Processo nº 001/2014 – Pre-
gão Presencial nº 001/2014. Gestor: Araci Cristina 
Carvalho Araújo. Objeto: Futura e eventual contrata-
ção de empresa de locação de equipamentos diver-
sos. Valor: R$ 240.050,00 (duzentos e quarenta mil e 
cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar 
da publicação do extrato desta ata, retroagindo seus 
efeitos à data da sua assinatura. Data de assinatura: 
06/06/2014.

Ata de registro de preços nº 02/2014. Adquirente: 
AGIR. Fornecedor: Publicidade, Produção, Eventos 
Barbacena LTDA. CNPJ: 10.544.270/0001-57. Funda-
mento Legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Processo nº 
001/2014 – Pregão Presencial nº 001/2014. Gestor: 
Araci Cristina Carvalho Araújo. Objeto: Futura e even-
tual contratação de empresa de locação de equipa-
mentos diversos. Valor: R$ 63.100,00 (sessenta e três 
mil e cem reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar 
da publicação do extrato desta ata, retroagindo seus 
efeitos à data da sua assinatura. Data de assinatura: 
06/06/2014.

Ata de registro de preços nº 03/2014. Adquirente: 
AGIR. Fornecedor: Nova Geração Produções LTDA. 
CNPJ: 08.763.695/0001-75. Fundamento Legal: Lei 
nº 8.666/93. Origem: Processo nº 001/2014 – Pregão 
Presencial nº 001/2014. Gestor: Araci Cristina Car-
valho Araújo. Objeto: Futura e eventual contratação 
de empresa de locação de equipamentos diversos. 
Valor: R$ 195.600,00 (cento e noventa e cinco mil e 
seiscentos reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar 
da publicação do extrato desta ata, retroagindo seus 
efeitos à data da sua assinatura. Data de assinatura: 
06/06/2014.

Ata de registro de preços nº 04/2014. Adquirente: 
AGIR. Fornecedor: Sheila Alves Rattes ME. CNPJ: 
10.633.639/0001-68. Fundamento Legal: Lei nº 
8.666/93. Origem: Processo nº 001/2014 – Pregão 
Presencial nº 001/2014. Gestor: Araci Cristina Carva-
lho Araújo. Objeto: Futura e eventual contratação de 
empresa de locação de equipamentos diversos. Valor: 
R$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais). 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação do 
extrato desta ata, retroagindo seus efeitos à data da 
sua assinatura. Data de assinatura: 06/06/2014.

Ata de registro de preços nº 06/2014. Adquiren-
te: AGIR. Fornecedor: MF Eventos LTDA. CNPJ: 
07.783.659/0001-00. Fundamento Legal: Lei nº 
8.666/93. Origem: Processo nº 001/2014 – Pregão 
Presencial nº 001/2014. Gestor: Araci Cristina Carva-
lho Araújo. Objeto: Futura e eventual contratação de 
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EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Apostilamento ao Contrato nº 001/2012/
FUNDAC. Contratante: AGIR. Contratado: All Safe 
Alarmes LTDA. CNPJ: 08.610.027/0001-08. Funda-
mento Legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Processo nº 
012/2014 – Pregão Presencial nº 012/2014. Gestor: 
Edson Carlo Brandão Silva. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na implantação de alarme e 
monitoramento. Vigência: Da sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2014. Data de assinatura: 02/01/2014.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

DECRETO LEGISLATIVO
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 837/2014

“Comemora os 119 anos do CIC - Colégio Imaculada 
Conceição de Barbacena com sessão solene promo-
vida pelo Poder Legislativo de Barbacena e dá outras 
providências” 
Art. 1º.  Fica autorizado o Poder Legislativo de Barba-
cena a realizar sessão solene em comemoração aos 
119 anos de serviços prestados pelo CIC - Colégio 
Imaculada Conceição no Município de Barbacena.
Art. 2º.  A sessão poderá ser realizada em ambiente 
externo com capacidade de acolher maior número de 
convidados para a sessão.
Art. 3º. Será confeccionada uma placa especial para 
entrega à Direção do órgão.
Art. 4º. A data e o local serão definidos pela Mesa da 
Câmara Municipal de Barbacena.
Art. 5º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 
aos 06 de agosto de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. da 

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 047/2014 - 015ª Sessão Extraordi-
nária – 16.06.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Ve-
readores Presentes: Conforme registro em livro pró-
prio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h21. “A sabedoria do prudente é entender o seu 
caminho; porém a estultícia dos tolos é enganar.  A 
culpa zomba dos insensatos; mas os retos têm o favor 
de Deus.  O coração conhece a sua própria amargura; 
e o estranho não participa da sua alegria.” I - Lei-
tura e Discussão de Atas: - Ata 033/14 – Aprovada 
por unanimidade. II- Leitura de Correspondências e 
Comunicações: - Atestado Médico do Vereador Ta-
deu José Gomes, justificando sua ausência na sessão 
extraordinária do dia 15.06.14. O Senhor Presidente 
colocou em discussão e votação o Atestado Médico 
apresentado pelo Vereador Tadeu José Gomes, tendo 
sido o mesmo APROVADO. SEGUNDA PARTE – OR-
DEM DO DIA – HORÁRIO: 19h28 int – voltou 19h28 
int 20h15 voltou 20h25. Discussão e Votação de Pro-
jetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 105/14 
– Autoriza o Município de Barbacena a contratar com 
o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – 
BDMG, operações de crédito com outorga de garantia 
e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO 
VENCE EM 28.06.14. Para discutir o projeto solicitou 
a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Afirmou ter sido 
surpreendido com emendas apresentadas ao projeto. 
Salientou que os vereadores da oposição não foram 
convidados e por esta razão não estarão sendo con-
templados com asfaltamento de ruas indicadas, o que 
considera um desserviço para a população. Chamou a 
atenção para o serviço de infraestrutura que precisa 
ser feito antes de se colocar o asfalto, como a canali-
zação de águas de chuvas. Disse não ser preciso ser 
engenheiro para saber que o asfalto vai ter vida útil 
muito curta caso não seja feito o serviço de infraes-
trutura. Em aparte, o vereador Flávio Maluf disse que 
a preocupação é de todos. Salientou que, se por ou-
tro lado houver desejo dos vereadores de oposição e 
demais apresentarem emendas para contemplar ruas 
de seus interesses, poderão fazê-lo mediante a vonta-
de de aprovar o projeto, pedirá vista ao projeto para 
beneficiar as comunidades de interesse. Para discutir 
o projeto, solicitou a palavra o vereador Ilson Guilher-
me. Disse que de sua parte vai procurar as ruas que 
estão com maior necessidade de recuperação e vai 
indicar as que já têm uma estrutura organizada. So-
licitou a palavra a vereadora Vânia Castro. Disse que 
esteve com o Secretário de Finanças para se sentir 
mais segura com relação ao projeto, sendo que este 
a deixou tranquila quanto ao projeto. Disse que em 
função da forma como está sendo feito o empréstimo 
o município terá como pagar. Para discutir o projeto, 
solicitou a palavra o vereador Carlos Roberto Batis-
ta (Kikito). Afirmou que, mesmo elogiando a postura 
do vereador Flávio Maluf, tinha a dizer que existem 
equívocos quanto ao projeto. Destacou que o execu-
tivo enviou o projeto para a Câmara nominando cinco 
grandes avenidas do município. Afirmou que quando 
se fala em recapeamento é muito mais do que sim-
plesmente jogar asfalto por cima da via pública. Citou 
que foram apresentadas várias emendas e algumas 
ruas são pequenas e outras muito extensas e, talvez, 
os valores colocados não sejam suficientes para co-
brir o trabalho a ser executado e com qualidade. Às 
20h15, o Sr. Presidente suspendeu a reunião para dis-
cussão da pauta, retornando às 20h22. Encerrada a 
discussão foi solicitada e concedida VISTA AO VEREA-

DOR CARLOS ALBERTO SÁ GRISE. Proj. Lei nº. 092/14 
– Autoriza a implantação de Sistema Operacional para 
utilização do Terminal Rodoviário de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VEN-
CE EM 27.06.14 – VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
MÁRCIO ZEFERINO FERREIRA. SEGUNDA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 168/13 - 
Dispõe sobre a colaboração de corretores de imóveis, 
inscritos no CRECI e no CNAI, em alienações ou leilões 
promovidos pelo Poder Executivo - Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal – RETIRADO DE PAUTA PELO PRESI-
DENTE. Proj. Lei. nº. 174/13 - Institui o sistema de 
recuo da água da chuva no Município de Barbacena, 
para utilização não potável em condomínios, clubes, 
entidades, conjuntos habitacionais e demais imóveis 
residenciais, industriais e comerciais - Aut. Ver. Jo-
hnson Oliveira Marçal – RETIRADO DE PAUTA PELO 
PRESIDENTE. Proj. Lei nº. 131/13 – Dispõe sobre a 
afixação obrigatória de mensagens educativas contra 
o consumo de bebidas alcoólicas nas escolas públi-
cas e privadas situadas no Município de Barbacena e 
dá outras providências – AuT. Ver. Johnson Oliveira 
Marçal – RETIRADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE. 
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
RESOLUÇÃO. Proj. Resolução nº. 009/14 – Estabelece 
horário especial às sessões ordinárias da Câmara Mu-
nicipal de Barbacena nos jogos da seleção brasileira 
durante a copa do mundo de 2014 e dá outras pro-
vidências - Aut. Mesa da Câmara – APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Pela ordem, o vereador Carlos Alberto 
Sá Grise, requereu fosse colocada em votação a reda-
ção final do presente projeto. Colocado em votação o 
requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Em 
seguida o Sr. Presidente colocou em votação a Reda-
ção Final do presente projeto, tendo sido a mesma 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Pela ordem, solicitou 
a palavra o vereador José Jorge Emídio. Solicitou se 
contasse em Ata voto de pesar pelo falecimento da 
Senhora Maria de Lourdes da Silva, mãe da Líder Co-
munitária do Bairro Vista Alegre, a Senhora Dilcéia. 
Comentou sobre matéria apresentada na Rádio Suces-
so sobre a Câmara passar a ter dezenove vereadores, 
quando foram ouvidos dois companheiros da Casa. 
Afirmou ser favorável aos dezenove vereadores, uma 
vez que, a Constituição garante esse direito. Disse ser 
preciso explicar para o público que antes o gasto era 
de sete por cento e passou-se para seis por cento. 
Na qualidade de Líder, solicitou a palavra o vereador 
Márcio Zeferino. Disse ter apresentado a emenda para 
subir a representatividade na Câmara de quinze para 
dezenove vereadores, a qual obteve também assina-
tura de outros vereadores. Salientou que se anterior-
mente fossem dezenove vereadores teria sido apro-
vado. Afirmou que Barbacena tem cerca de noventa 
e oito mil eleitores e vários bairros da cidade não têm 
representatividade no Legislativo. Solicitou a palavra o 
vereador Carlos Roberto Batista. Disse que foi chama-
do para dar uma entrevista na Rádio para saber a sua 
opinião sobre o aumento de cadeiras na Câmara. Des-
tacou que se posicionou contrário ao aumento para 
dezenove vereadores em razão de que, com certeza, 
isso não vai melhorar nenhuma representatividade. Às 
20h38 o Sr. Presidente comunicou que estava encer-
rado o prazo regimental para discussão e votação dos 
projetos e determinou a chamada final dos vereado-
res, conforme registrado em livro próprio. O Sr. Presi-
dente informou aos vereadores que, conforme acordo 
entre os líderes da maioria e minoria, a reunião sub-
sequente acontecerá às 09h. Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente 
sessão às 20h40 e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da 
Silva, Redator de Atas em exercício, lavrei a presente 
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Ve-
reador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vere-
adora Grácia Maria Araújo Gomes.

empresa de locação de equipamentos diversos. Valor: 
R$ 33.980,00 (trinta e três mil, novecentos e oitenta 
reais reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da 
publicação do extrato desta ata, retroagindo seus 
efeitos à data da sua assinatura. Data de assinatura: 
06/06/2014.

Ata de registro de preços nº 07/2014. Adquirente: 
AGIR. Fornecedor: Formassis Produções de Eventos e 
Shows LTDA - ME. CNPJ: 07.131.687/0001-43. Fun-
damento Legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Processo 
nº 001/2014 – Pregão Presencial nº 001/2014. Ges-
tor: Araci Cristina Carvalho Araújo. Objeto: Futura 
e eventual contratação de empresa de locação de 
equipamentos diversos. Valor: R$ 151.350,00 (cento 
e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta reais). 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação do 
extrato desta ata, retroagindo seus efeitos à data da 
sua assinatura. Data de assinatura: 06/06/2014.

Ata de registro de preços nº 09/2014. Adquirente: 
AGIR. Fornecedor: João Carlos de Azevedo Grossi ME. 
CNPJ: 12.163.117/0001-75. Fundamento Legal: Lei nº 
8.666/93. Origem: Processo nº 005/2014 – Pregão 
Presencial nº 002/2014. Gestor: Eduardo José Ferreira 
Silva. Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais 
de escritório. Valor: R$ 5.150,98 (cinco mil cento e cin-
quenta reais e noventa e oito centavos). Vigência: 12 
(doze) meses a contar da publicação do extrato desta 
ata, retroagindo seus efeitos à data da sua assinatura. 
Data de assinatura: 11/08/2014.

Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente 
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 009/14 – autoria Vereadora 

Vânia Maria de Castro)
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