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BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2020

Secretário: Sérgio Pereira de Souza Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE PORTARIAS 
ASSINADAS PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 
027/2020 – PRC 058/2020 – RP aquisição de gêneros 
alimentícios. Abertura: 31/07/2020 às 14:00 hs. Infor-
mações: www.bll.org.br. licitacao@barbacena.mg.gov.
br. Maria A. Eugênia – Diretora de Licitações.

SAS - PE 013/2020 – PRC 019/2020 – aquisição de 
sistema de medição e dosagem de produtos quími-
cos. Abertura: 29/07/2020 às 14:00 hs. Informações: 
www.bll.org.br. licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria 
A. Eugênia – Diretora de Licitações.

SAS - PE 016/2020 – PRC 021/2020 – aquisição de 
tanques alimentadores unidirecionais. Abertura: 
30/07/2020 às 14:00 hs. Informações: www.bll.org.
br. licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria A. Eugênia – 
Diretora de Licitações.

SAS - PE 014/2020 – PRC 018/2020 – aquisição de 
perfis de aço e barra chata. Abertura: 03/08/2020 
às 14:00 hs. Informações: www.bll.org.br. licitacao@
barbacena.mg.gov.br. Maria A. Eugênia – Diretora de 
Licitações.

EXTRATO DE ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 017/2020. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Saú-
de - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde Pública/
FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Empre-
sa Classificada: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, empresa inscrita no 
CNPJ sob o nº 25.296.846/0001-85. Processo Licita-
tório nº 121/2019 - Pregão Eletrônico nº 001/2020. 
Objeto: Registro de preços para eventual e futura 
aquisição de medicamentos referência, genérico, si-
milares, biológicos e específicos, com base no maior 
desconto percentual constante na tabela de preços 
e medicamentos - Preço Fábrica (PF), emitida pela 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
- CMED, em atendimento às demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde Pública - SESAP, segundo Termo 
de Referência, especificações (Anexo I), quantidades, 
condições comerciais e demais informações discrimi-
nadas nos autos. Valores:Lote 3 com percentual de 
10% de desconto mínimo, e lote 4 com percentual de 
74% de desconto mínimo. Vigência: 12 (doze) meses. 
Data de Assinatura: 18/06/2020. Nome das partes 
que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito 
Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo (Secretária 
Municipal de Saúde - SESAP), e Dhiogo Neto Silva(Em-
presa). Gerência e Fiscalização da Ata: Leila Miranda 
de Souza Carvalho - Chefia de Assistência Farmacêu-
tica - SESAP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 018/2020. 

Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Saú-
de - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde Pública/
FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Empre-
sa Classificada: COELHO & MAGALHÃES LTDA - ME, 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 04.700.032/0001-
50. Processo Licitatório nº 121/2019 - Pregão Eletrô-
nico nº 001/2020. Objeto: Registro de preços para 
eventual e futura aquisição de medicamentos refe-
rência, genérico, similares, biológicos e específicos, 
com base no maior desconto percentual constante 
na tabela de preços e medicamentos - Preço Fábrica 
(PF), emitida pela Câmara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos - CMED, em atendimento às deman-
das da Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, 
segundo Termo de Referência, especificações (Anexo 
I), quantidades, condições comerciais e demais infor-
mações discriminadas nos autos. Valores:Lote 5 com 
percentual de 70% de desconto mínimo. Vigência: 12 
(doze) meses. Data de Assinatura: 18/06/2020. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Cam-
pos (Prefeito Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo 
(Secretária Municipal de Saúde - SESAP), e Glaíse de 
Souza Carvalho(Empresa). Gerência e Fiscalização da 
Ata: Leila Miranda de Souza Carvalho - Chefia de As-
sistência Farmacêutica - SESAP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 019/2020. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Saú-
de - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde Pública/
FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Empre-
sa Classificada: COELHO & MAGALHÃES LTDA - ME, 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 04.700.032/0001-
50. Processo Licitatório nº 007/2020 - Pregão Eletrô-
nico nº 014/2020. Objeto: Registro de preços para 
eventual e futura aquisição de medicamentos para 
atender a demanda da SESAP, segundo Termo de Re-
ferência, especificações (Anexo I), quantidades, con-
dições comerciais e demais informações discriminadas 
nos autos. Valor total: R$ 10.574,20. Vigência: 12 
(doze) meses. Data de Assinatura: 18/06/2020. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Cam-
pos (Prefeito Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo 
(Secretária Municipal de Saúde - SESAP), e Glaíse de 
Souza Carvalho(Empresa). Gerência e Fiscalização da 
Ata: Leila Miranda de Souza Carvalho - Chefia de As-
sistência Farmacêutica - SESAP.

EXTRATO DE TERMOS
ADITIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG - EX-
TRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINAN-
CIAMENTO BDMG/BF Nº. 130941/06 - NOVO SOMMA. 
O Município de BARBACENA/MG torna público o 1° 
aditivo ao Contrato BDMG/BF Nº. 130941/06, com o 
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 
S.A. - BDMG, empresa pública estadual, inscrita no 
CNPJ sob o nº 38.486.817/0001-94, assinado em 
02/07/2020, que formaliza a suspensão dos pagamen-
tos das parcelas de principal e encargos decorrentes 
deste contrato por um período de 05 (cinco) meses, 
de agosto de 2020 a dezembro de 2020, prorrogan-
do o vencimento do contrato pelo mesmo prazo. Luís 
Álvaro Abrantes Campos, Prefeito Municipal de Bar-
bacena/MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG - EX-
TRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINAN-
CIAMENTO BDMG/BF Nº. 179685/14 - BDMG MUNI-
CÍPIOS (Até 2014). O Município de BARBACENA/MG 
torna público o 1° aditivo ao Contrato BDMG/BF Nº. 
179685/14, com o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE 
MINAS GERAIS S.A. - BDMG, empresa pública esta-
dual, inscrita no CNPJ sob o nº 38.486.817/0001-94, 
assinado em 02/07/2020, que formaliza a suspensão 
dos pagamentos das parcelas de principal e encargos 
decorrentes deste contrato por um período de 05 (cin-
co) meses, de agosto de 2020 a dezembro de 2020, 
prorrogando o vencimento do contrato pelo mesmo 
prazo. Luís Álvaro Abrantes Campos, Prefeito Munici-
pal de Barbacena/MG.

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 21.752 - EXONERAR, a pedido, a servi-
dora Ana Carolina Dias Campos Tostes, do cargo pú-
blico de Analista Administrativo (30 horas), do Quadro 
dos Servidores Públicos Municipais de Barbacena, com 
efeito retroativo a 13.07.2020, conforme Requerimen-
to eletrônico s/nº, datado de 12.07.2020. Barbacena, 
15 de julho de 2020.

PORTARIA Nº 21.753 - 1 – REVOGAR a designação 
contida na Portaria nº 20.827, de 25.09.2019; 2 – DE-
SIGNAR, para movimentar, em conjunto, as contas 
bancárias nºs. 58152-6, 66059-0, 77064-7 e 60276-
0 do Município de Barbacena, vinculadas ao CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, na Agência nº 0062-0 do Banco 
do Brasil, os seguintes agentes públicos: Secretária 
Municipal de Saúde Pública - SESAP - Marcilene Dorne-
las de Araújo – CPF nº 055.245.116-96, com a com a 
Diretora do Fundo Municipal de Saúde Polyana Resen-
de Monteiro – CPF nº 773.134.966-72, ou com o Chefe 
de Tesouraria Wander Pereira - CPF nº 028.869.186-
52. 3 – DISPOR que os expedientes bancários deverão 
conter 02 (duas) assinaturas, com os poderes para: 
emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar co-
brança; utilizar o crédito aberto na forma e condições; 
receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos, 
extratos e comprovantes; requisitar talonários de che-
ques; autorizar débitos em conta relativos a opera-
ções; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; 
sustar/contra-ordenar cheques, cancelar cheques, 
baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financei-
ras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar 
saques – conta-corrente, efetuar saques-poupança, 
efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar 
transferências por meio eletrônico, efetuar pagamen-
tos exceto por meio eletrônico, efetuar transferências 
exceto por meio eletrônico, consultar contas/aplica-
ções, programas repasse recursos, liberar arquivos de 
pagamentos no ger. financeiro, solicitar saldos/extra-
tos, exceto investimentos, solicitar saldos/extratos de 
investimentos, solicitar saldos/extratos de operações 
de crédito; emitir comprovantes; efetuar transferência 
para mesma titularidade; encerrar contas de depósito. 
4 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
07.07.2020. Barbacena, 15 de julho de 2020.

PORTARIA Nº 21.754 - 1 – REVOGAR a designa-
ção contida na Portaria nº 20.828, de 25.09.2019; 
2 – DESIGNAR, para movimentar, em conjunto, as 
contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde, vin-
culadas ao CNPJ nº 14.675.553/0001-59, na Agência 
nº 0062-0 do Banco do Brasil, os seguintes agentes 
públicos: Secretária Municipal de Saúde e Programas 
Sociais - SESAPS: Marcilene Dornelas de Araújo – CPF 
nº 055.245.116-96; com a Diretora do Fundo Muni-
cipal de Saúde Polyana Resende Monteiro – CPF nº 
773.134.966-72; ou com o Chefe de Tesouraria Wan-
der Pereira – CPF nº 028.869.186-52; 3 – DISPOR que 
os expedientes bancários deverão conter no mínimo 
02 (duas) assinaturas, com os poderes para: emitir 
cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; 
utilizar o crédito aberto na forma e condições; receber, 
passar recibo e dar quitação; solicitar saldos, extra-
tos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; 
autorizar débitos em conta relativos a operações; re-
tirar cheques devolvidos; endossar cheques; sustar/
contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar 
cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras; ca-
dastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques 
– conta-corrente, efetuar saques-poupança, efetuar 

pagamentos, efetuar transferências, consultar contas/
aplicações, programas, repasse recursos, liberar arqui-
vos de pagamentos no ger. financeiro, solicitar saldos/
extratos, exceto investimentos, solicitar saldos/extra-
tos de investimentos, solicitar saldos/extratos de ope-
rações de crédito; emitir comprovantes; efetuar trans-
ferência para mesma titularidade; encerrar contas de 
depósito e assinar instrumento de convênio e contrato 
prestação de serviços. 4 – DISPOR que a presente 
Portaria entre em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 07.07.2020. Barbacena, 15 
de julho de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG - EX-
TRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FI-
NANCIAMENTO BDMG/BF Nº. 195367/14 - FRP/
RECURSOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS. O Município de 
BARBACENA/MG torna público o 1° aditivo ao Con-
trato BDMG/BF Nº. 195367/14, com o BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG, 
empresa pública estadual, inscrita no CNPJ sob o nº 
38.486.817/0001-94, assinado em 02/07/2020, que 
formaliza a suspensão dos pagamentos das parcelas 
de principal e encargos decorrentes deste contrato por 
um período de 05 (cinco) meses, de agosto de 2020 a 

dezembro de 2020, prorrogando o vencimento do con-
trato pelo mesmo prazo. Luís Álvaro Abrantes Campos, 
Prefeito Municipal de Barbacena/MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG - EX-
TRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FI-
NANCIAMENTO BDMG/BF Nº. 196192/14 - FRP/
RECURSOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS. O Município de 
BARBACENA/MG torna público o 1° aditivo ao Con-
trato BDMG/BF Nº. 196192/14, com o BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG, 
empresa pública estadual, inscrita no CNPJ sob o nº 

38.486.817/0001-94, assinado em 02/07/2020, que 
formaliza a suspensão dos pagamentos das parcelas 
de principal e encargos decorrentes deste contrato por 
um período de 05 (cinco) meses, de agosto de 2020 a 
dezembro de 2020, prorrogando o vencimento do con-
trato pelo mesmo prazo. Luís Álvaro Abrantes Campos, 
Prefeito Municipal de Barbacena/MG.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2020

2


		2020-07-17T17:19:32-0300
	MUNICIPIO DE BARBACENA:17095043000109
	Eu sou o autor deste documento




