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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Ignam, condacivid mod re conlos murnihi contristemus publis consus, poptere sim-
mortus hores catilius cidentus pulin ducerio, quo aciem omnonfecoma, dem rebat. 
Elis? Fauconem te, consus nerument. Linam iuricatus vit que habemni hicit.
Faucons inarbit ad interum rehem supiocam hebus et vit? Ovivivis hic moret ponsi-
mo confeci disquam renatimo nonfenam publis vilinatus, cris, ditifero, verferceriam 
unum pra ilica; hosteste teres ve, neresse fue nihilin verit, quampl. Gultude ntribus 
maximil huit. Ovicia manum maio inpropo sterem porte, noccibus, ur. Pies con duc 
re catam, cio, nox supimoraest atra reseder cerris porum, sid iae recem conc res 
vivast vessendemus, que convocupior hortant entent, mei iu vero, vidiem mores 
horum terentelis pores iptist publi sena, qui iam aus culturario, con Etri confex sed 
confecrit aurnirid mantem publint ebenati libuni peris; es vis M. Se am et quonsce-
reora nicae quon Etra? Illes audam iam, ne mus perfiris? Bultoru depopublic rei in 
Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra? 
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco 
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se, 
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur 
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae 
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O 
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte 
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips, 
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da-
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum 
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum 
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed 
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua 

num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus la-
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis 
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At 
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum. 
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam 
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam 
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum 
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL

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 na Lei Municipal 
nº 4.977, de 20 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso I, da Constitui-
ção do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.635 - EXONERAR, a pedido, Wellington Melo Almada, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assessor de Ouvidoria da Saúde, na Chefia de Ouvido-
ria-Geral, na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 01.04.2021. Barbacena, 
31 de março de 2021.

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 na Lei Municipal 
nº 5.005, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.636 - EXONERAR Erick Rodrigues Ferreira, do Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assessor de Inovação e Internet, na Diretoria de Tecnologia da 
Informação e Modernização Administrativa, na Secretaria Municipal de Planejamen-
to e Gestão, a partir desta data. Barbacena, 05 de abril de 2021.

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 na Lei Municipal 
nº 5.005, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.637 - NOMEAR Erick Rodrigues Ferreira, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Diretor de Tecnologia da Informação e Modernização 
Administrativa, na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a partir desta 
data. Barbacena, 05 de abril de 2021.

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DO GESTOR
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Contrato de Aquisição nº 
122/2020. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde 
Pública/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: E. NA-

EXTRATO DE CONTRATOS
Extrato de Contrato de Fornecimento nº 010/2021. Contratante: Município de Bar-
bacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social – SEMAS. Contratada: COMERCIAL VENER LTDA - EPP, empresa inscrita 
no CNPJ sob o nº 65.353.401/0001-70. Processo Licitatório nº 070/2020 – Pregão 
Eletrônico nº 036/2020. Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis infantis de vá-
rios tamanhos, lenços umedecidos e pomadas para assaduras, visando atender às 
necessidades da Casa de Acolhimento Institucional de Barbacena – CAIB, através 
da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, conforme condições e es-
pecificações quantitativas e qualitativas contidas no Edital. Valor: R$ 6.367,50 (seis 
mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Data de assinatura: 
12/03/2021. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com 
eficácia legal a partir da publicação do respectivo Extrato. Nome das partes que 
assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Daniel Martins 
de Mello Neto (Secretário Municipal de Assistência Social – SEMAS), e Tiago Ernesto 
Guerra (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: Tamara Catarina Fiorino 
Ferreira – Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 018/2021. Contratante: Município de Barbacena 
- CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento - SEAPA. Contratada: INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCO-
LAS NOVO HORIZONTE LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 45.737.822/0001-
98. Processo Licitatório nº 013/2021 – Pregão Eletrônico nº 003/2021. Objeto: 
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas com instalação/montagem, em 
atendimento ao Contrato de Repasse nº 833761/2016/MAPA/CAIXA, conforme 
condições e especificações quantitativas e qualitativas contidas no Edital. Valor: 

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.875

“Inclui incisos ao art. 3º do Decreto nº 8.854, de 04 de março de 2021, que “Institui 
o Comitê Municipal de Acompanhamento do Retorno Gradual e Seguro das Ativida-
des Presenciais de Ensino e dá outras providências.”” 
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 I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1° O art. 3º do Decreto nº 8.854 de 04 de março de 2021, passa a viger acres-
cido dos incisos XVI, XVII, XVIII e XIX, com a seguinte redação:
“Art. 3º (...)
I – (...);
II - (...)
(...)
XVI – representante da classe médica na especialidade pediatria: Maria Aparecida 
Bragança dos Reis Neves;
XVII – representante de pais de alunos da rede privada de ensino: Marcelo Cabral 
Tavares;
XVII – representante de escolas da rede estadual de ensino: Flávia Sandrelli L. 
Mayrink Neto;
XIX – representante de profissionais da área de psicologia: Maria Marta Pinto Ra-
mos.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 05 de abril de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

TALINO FAZOLLO - ME, empresa inscrita no CPNJ sob o nº 25.112.130/0001-47. 
Processo Licitatório nº 066/2020 - Pregão Eletrônico nº 047/2020. Nos termos do 
art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a 
gestão e fiscalização serão realizadas pela servidoraPrisciliani de Miranda Campos 
Silva, Chefe de Atenção Primária da SESAP, em substituição à servidoraLeiziane 
Ribeiro Santos Silva, conforme consta no Ofício nº. 026/2021 -GAB/SESAP, datado 
de 14/01/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Contrato de Aquisição nº 
123/2020. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde 
Pública/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: M. S. O. 
PROTEGE EIRELI - ME, empresa inscrita no CPNJ sob o nº 30.692.250/0001-09. 
Processo Licitatório nº 066/2020 - Pregão Eletrônico nº 047/2020. Nos termos do 
art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a 
gestão e fiscalização serão realizadas pela servidoraPrisciliani de Miranda Campos 
Silva, Chefe de Atenção Primária da SESAP, em substituição à servidoraLeiziane 
Ribeiro Santos Silva, conforme consta no Ofício nº. 026/2021 -GAB/SESAP, datado 
de 14/01/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Contrato de Aquisição nº 
124/2020. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde 
Pública/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: MEDI-
CAL LOG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP, empresa 
inscrita no CPNJ sob o nº 20.541.898/0001-12. Processo Licitatório nº 066/2020 - 
Pregão Eletrônico nº 047/2020. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução 
Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização serão realiza-
das pela servidoraPrisciliani de Miranda Campos Silva, Chefe de Atenção Primária da 
SESAP, em substituição à servidoraLeiziane Ribeiro Santos Silva, conforme consta 
no Ofício nº. 026/2021 -GAB/SESAP, datado de 14/01/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Contrato de Aquisição nº 
125/2020. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde 
Pública/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: SNOP 
CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, empresa inscrita no CPNJ sob 
o nº 34.686.134/0001-20. Processo Licitatório nº 066/2020 - Pregão Eletrônico 
nº 047/2020. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 
001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização serão realizadas pela servi-
doraPrisciliani de Miranda Campos Silva, Chefe de Atenção Primária da SESAP, em 
substituição à servidoraLeiziane Ribeiro Santos Silva, conforme consta no Ofício nº. 
026/2021 -GAB/SESAP, datado de 14/01/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Contrato de Aquisição nº 
126/2020. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde 
Pública/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: PARANÁ 
MED COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MÉDICO E HOSPITALAR EIRELI - 
ME, empresa inscrita no CPNJ sob o nº 38.120.208/0001-17. Processo Licitatório nº 
066/2020 - Pregão Eletrônico nº 047/2020. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e 
Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização serão 
realizadas pela servidoraPrisciliani de Miranda Campos Silva, Chefe de Atenção Pri-
mária da SESAP, em substituição à servidoraLeiziane Ribeiro Santos Silva, conforme 
consta no Ofício nº. 026/2021 -GAB/SESAP, datado de 14/01/2021.
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Ignam, condacivid mod re conlos murnihi contristemus publis consus, poptere sim-
mortus hores catilius cidentus pulin ducerio, quo aciem omnonfecoma, dem rebat. 
Elis? Fauconem te, consus nerument. Linam iuricatus vit que habemni hicit.
Faucons inarbit ad interum rehem supiocam hebus et vit? Ovivivis hic moret ponsi-
mo confeci disquam renatimo nonfenam publis vilinatus, cris, ditifero, verferceriam 
unum pra ilica; hosteste teres ve, neresse fue nihilin verit, quampl. Gultude ntribus 
maximil huit. Ovicia manum maio inpropo sterem porte, noccibus, ur. Pies con duc 
re catam, cio, nox supimoraest atra reseder cerris porum, sid iae recem conc res 
vivast vessendemus, que convocupior hortant entent, mei iu vero, vidiem mores 
horum terentelis pores iptist publi sena, qui iam aus culturario, con Etri confex sed 
confecrit aurnirid mantem publint ebenati libuni peris; es vis M. Se am et quonsce-
reora nicae quon Etra? Illes audam iam, ne mus perfiris? Bultoru depopublic rei in 
Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra? 
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco 
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se, 
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur 
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae 
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O 
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte 
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips, 
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da-
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum 
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum 
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed 
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua 

num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus la-
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis 
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At 
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum. 
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam 
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam 
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum 
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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ATA DE APURAÇÃO ELEIÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACI-
DENTES - CIPA - GESTÃO 2021/2023

Aos vinte e cinco dias do mês de março, às 14 horas, na sede do SAS, reuniram-
se na sala de reuniões do SAS os membros da Comissão Eleitoral: Isabel Cristina 
Pacheco Puiati, representante da Diretoria Administrativa e Engenheira de Segu-
rança do Trabalho-Prefeitura Municipal de Barbacena, Aluísio Vieira Filho, Técnico 
de Segurança do Trabalho, Marcos José Mendes, representante do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Barbacena, Eliane Maria Rios, representante do 
RH do SAS, Elisângela Tavares Dias Tonussi, Diretora Administrativa e Financeira e 
Bianca Kelly Ferreira Campos, Assessora de Gabinete Direção Geral do SAS. Dando 
início à apuração constatou-se, em uma das urnas, mais precisamente na urna da 
ETA, uma incongruência, havia um voto a mais do que as assinaturas do caderno 
de votação. Constatou-se ainda identificação de inconformidade com o Art. 9º, item 
III do Regimento da CIPA -DECRETO MUNICIPAL Nº 8.656. Sendo assim por não 
condizer com a realidade de uma eleição transparente e justa, por unanimidade 
da comissão foi declarada a anulação das eleições. Portanto, considerando: a) o 
Decreto Municipal nº 8656 que regulamenta a CIPA-SAS, que estabelece que nos 
casos omissos deverá ser utilizada a NR 05 a qual, estabelece em seus respectivos 
itens:   5.42.2 Em caso de anulação a empresa convocará nova eleição no prazo 
de cinco dias, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições anteriores; b) o 
estabelecido no Decreto Municipal 8656 que regulamenta a CIPA-SAS, em seu arti-

EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOVA ELEIÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA - GESTÃO 2021/2023
O Serviço de Água e Saneamento, em atendimento ao disposto no art. 7º do Decre-
to nº 8.656, de 18 de maio de 2020, convoca todos os servidores a participarem do 
Novo Processo Eleitoral para escolha dos seus representantes na Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes - CIPA. 
A eleição acontecerá através de escrutínio secreto e será realizada nos dias 07 e 08 
de abril de 2021, nos seguintes locais: RH SEDE SAS (07 às 17 horas), ETA II (09 
às 10) e Pedreira (05:45 às 09:00 e de 17:40 às 18:15)
Para votar, o servidor deverá comparecer nos locais acima, assinar a lista de presen-
ça e, de posse da cédula eleitoral, e escolher 01 (um) candidato.
Apresentaram-se e serão votados os seguintes candidatos:
• André Eugênio das Chagas
• Ivanir Lopes
• Joana D’arc Francelino
• Noneumar Carmo Bernini
• José Cláudio de Jesus
• Paulo Sérgio Lopes de Carvalho
• Ricardo Luís da Silva
• Werley Henrique da Silva

Barbacena, 31 de Marçode 2021.
Daniel Salgarello

Diretor Geral

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS – PE 005/2021 – PROCESSO Nº 004/2021 -  OBJETO: aquisição de tubos e 
conexões para montagem de barrilhete de saída da Captação do Rio das Mor-
tes. Licitantes vencedores: DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 
E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI , inscrita no CNPJ sob 
nº 33.242.200/0001-00, lotes 01 , 03 , 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 . 
VALOR TOTAL: R$ 197.702,17 /NÉLIA MARIA CIMINO ME , inscrita no CNPJ sob 
nº 11.109.083/0001-78, lote 02, VALOR TOTAL R$ 8.250,00 . VALOR TOTAL D0 
CERTAME: R$ 205.952,17 (duzentos e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois re-
ais e dezessete centavos). HOMOLOGAÇÃO : 29/03/2021. Barbacena, 05/04/2021. 
Daniel Salgarello. Diretor Geral do SAS.

R$ 191.886,00 (cento e noventa e um mil oitocentos e oitenta e seis reais). Data 
de assinatura: 19/03/2021. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do respectivo Extrato. Nome 
das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), 
Renato José Laguardia de Oliveira (Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SEAPA), e João Flávio Drago (Contratada). Gerência e Fiscalização 
Contratual: Comissão de Recebimento especialmente designada.

Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 019/2021. Contratante: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Fazenda – SEFAZ. Contratada: PLANET PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS DE IM-
PRESSÃO LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 07.385.282/0001-31. Processo 
Licitatório nº 004/2021 – Pregão Eletrônico nº 001/2021. Objeto: Prestação de 
serviços gráficos especializados para produção e impressão de guias e notificações 
tributárias e outras finalidades fiscais, visando atender a Secretaria Municipal da 
Fazenda - SEFAZ, conforme condições e especificações quantitativas e qualitativas 
contidas no Edital. Valor: R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). Data de 
assinatura: 05/04/2021. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assi-
natura, com eficácia legal a partir da publicação do respectivo Extrato. Nome das 
partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), 
João Paulo Toni (Secretário Municipal de Fazenda – SEFAZ), e Márcia Guimarães de 
França (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: Jonathan Wander Puiati.
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go 9º que estabelece condições para concorrer ao processo eleitoral; Ficou definido 
que será feita nova eleição para escolha dos membros da CIPA-SAS, representan-
tes dos servidores, para formarem a comissão Gestão 2021/2023 que preencham 
aos requisitos para tal. E para registrar, foi lavrada a presente ata que após lida e 
aprovada, será pelos presentes assinada. Isabel Cristina Pacheco Puiati - Diretoria 
Administrativa - Engenheira de Segurança do Trabalho Prefeitura Municipal de Bar-
bacena. Marcos José Mendes - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bar-
bacena. Eliane Maria Rios - RH do SAS. Aluísio Vieira Filho - Técnico de Segurança 
do Trabalho. Elisângela Tavares Dias Tonussi - Diretora Administrativa e Financeira 
SAS. Bianca Kelly Ferreira Campos - Assessora de Gabinete Direção Geral do SAS.
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