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Extrato de Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fo-
mento 004/2017. Partes: Município de Barbacena 
- CNPJ  17.095.043/0001-09, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e Programas Sociais, denomina-
do Administração Municipal e o Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Barbacena - APAE, CNPJ 
17.084.062/0001-21, denominado Entidade Beneficia-
da. Objeto: O presente instrumento tem como objeto 
incluir o subitem 5.1.1.1 na “Cláusula Quinta – Do va-
lor e dos Recursos Orçamentários Financeiros”, alterar 
o item 5.2 “Cláusula Quinta – Do Valor e dos Recur-
sos Orçamentários Financeiros”, bem como retificar 
e prorrogar o prazo constante da Cláusula Quatorze 
– “Do Prazo de Vigência”, todas do instrumento origi-
nário. Prazo de vigência: 18 de Abril de 2018 até 17 
de Outubro de 2018. Data de assinatura: 11 de Abril 
de 2018. Assinam: Pelo Município de Barbacena, Luís 
Álvaro Abrantes Campos, Prefeito Municipal, e  José 
Orleans da Costa, Secretário Municipal de Saúde e 
Programas Sociais e pela entidade beneficiada João 
Bosco Siqueira da Silva.

EXTRATO DE TERMOS DE
COLABORAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 
002/2018 - PARTES: Município de Barbacena, através 
da Secretaria Saúde Pública e Programas Sociais e do 
Fundo Municipal de Assistência Social e a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbacena - 
APAE. OBJETO: Cooperação mútua entre as partes, 
visando o atendimento aos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos – “PROJETO CONVIVER- 
CUIDANDO DE QUEM CUIDA”, de relevante interesse 
social e humano, a fim de complementar as ações da 
família e comunidade na proteção e desenvolvimento 
de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos 
vínculos familiares e sociais; assegurar espaço de re-
ferência para a convivência grupal, comunitário e so-
cial e o desenvolvimento de relações de afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo , de modo a garantir 
às pessoas com deficiência o direito de vivenciar ex-
periências que possibilitem o desenvolvimento de suas 
potencialidades, efetivando assim as políticas públicas 
de desenvolvimento social, conforme plano de traba-
lho. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura do convênio. VALOR: R$ 26.400,00 (Vinte e 
seis mil e quatrocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 
19/04/2018. ASSINAM: Pelo Município de Barbacena, 
Luís Álvaro Abrantes Campos, Prefeito Municipal, pelo 

Fundo Municipal de Saúde Pública, José Orleans da 
Costa, Secretário Municipal de Saúde e Programas 
Sociais e pela Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Barbacena - APAE, João Bosco Siqueira da 
Silva, Presidente. 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 
003/2018 - PARTES: Município de Barbacena, através 
da Secretaria Saúde Pública e Programas Sociais e do 
Fundo Municipal de Assistência Social e a Associação 
Família de Maria – Instituto Padre Cunha. OBJETO: 
Cooperação mútua entre as partes, visando o aten-
dimento aos serviços de convivência e fortalecimento 
de vínculos – “PROJETO EDUCAR PARA A VIDA”, de 
relevante interesse social e humano, a fim de  promo-
ver ações de prevenção de rompimento de vínculos 
familiares e comunitários, de forma a reduzir, minimi-
zar e superar as condições de vulnerabilidade de um 
público prioritário da comunidade de Pinheiro Grosso. 
Bem como complementar ações da família e comu-
nidade na proteção e desenvolvimento de crianças e 
adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familia-
res e sociais; fortalecer a interação entre as crianças 
do mesmo ciclo etário; valorizar a cultura de famílias 
e comunidades locais; criar espaço de reflexão sobre 
o papel das famílias na proteção e desenvolvimento 
infantil; assegurar espaço de referência para a convi-
vência grupal, comunitário social e o desenvolvimento 
de relações de afetividade, solidariedade e respeito 
mútuo; possibilitar a ampliação do universo informa-
cional, artístico e cultural; estimular a participação na 
vida pública do território; contribuir para a inserção, 
reinserção e permanência no sistema educacional; de-
tectar necessidades e motivações, de modo a garan-
tir ao público alvo o direito de vivenciar experiências 
que possibilitem o desenvolvimento de suas poten-
cialidades, efetivando assim as políticas públicas de 
desenvolvimento social, conforme plano de trabalho. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a contar da data de assi-
natura do convênio. VALOR: R$ 7.200,00 ( Sete mil e 
duzentos reais) DATA DA ASSINATURA: 19/04/2018. 
ASSINAM: Pelo Município de Barbacena, Luís Álva-
ro Abrantes Campos, Prefeito Municipal, pelo Fundo 
Municipal de Saúde Pública, José Orleans da Costa, 
Secretário Municipal de Saúde e Programas Sociais 
e pela Associação Família de Maria – Instituto Padre 
Cunha, Ana Gilda de Souza.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 004/2018 
- PARTES: Município de Barbacena, através da Secre-
taria Saúde Pública e Programas Sociais e do Fundo 
Municipal de Assistência Social e a Obras Sociais Santo 
Antônio. OBJETO: Cooperação mútua entre as partes, 
visando o atendimento aos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos – “PROJETO DESAFIO”, de 
relevante interesse social e humano, a fim de garantir 
aquisições progressivas aso seus usuários, promover, 
proteger e ampara indivíduos e grupos em situação de 
vulnerabilidade e risco, com ações de combate a todas 
as formas de preconceito e discriminações, de modo 

EXTRATO DE TERMO DE
FOMENTO

EXTRATO TERMO DE FOMENTO N.º 006/2018 - PAR-
TES: Município de Barbacena, através da Secretaria 
Saúde Pública e Programas Sociais e do Fundo Munici-
pal de Assistência Social e a Associação São Miguel Ar-
canjo. OBJETO: A cooperação mútua entre as partes, 
visando o Acolhimento Institucional de Idosos, com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com ou 
sem vínculos familiares, de ambos os sexos, em con-
dições de pobreza e vulnerabilidade social, de grau de 
dependência I e II, na modalidade Longa Permanên-
cia, no intuito de melhorar a qualidade de vida dessa 
população, efetivando assim as políticas públicas de 
desenvolvimento social, conforme plano de trabalho. 
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assi-
natura. VALOR: R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais).  
DATA DA ASSINATURA: 06 de Abril de 2018.  ASSI-
NAM: Pelo Município de Barbacena, Luís Álvaro Abran-
tes Campos, Prefeito Municipal, pelo Fundo Municipal 
de Saúde Pública, José Orleans da Costa, Secretário 
Municipal de Saúde e Programas Sociais e pela Asso-
ciação São Miguel Arcanjo, Marco Bertoli, Presidente. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC nº 
007/2018 - PP nº 011/2018 – OBJETO: Contratação 
de Serviços de Internet. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Dia 30/05/2018 às 16:30 horas. Informações 0xx32 
3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria 
Aparecida Eugênia. Gerente de Licitação. Pablo H. 
Candian. Coordenador de Aquisições e Contratos.

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

a melhorar a qualidade de vida dos usuários e forta-
lecer os vínculos familiares e comunitários, efetivando 
assim as políticas públicas de desenvolvimento con-
forme plano de trabalho. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, 
a contar da data de assinatura do convênio. VALOR: 
R$ 26.400,00 ( Vinte e seis mil e quatrocentos reais) 
DATA DA ASSINATURA: 19/04/2018. ASSINAM: Pelo 
Município de Barbacena, Luís Álvaro Abrantes Cam-
pos, Prefeito Municipal, pelo Fundo Municipal de Saú-
de Pública, José Orleans da Costa, Secretário Munici-
pal de Saúde e Programas Sociais e pela Obras Sociais 
Santo Antônio, Ilza das Graças Simões.

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2018
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