BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2018
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO - SEGOV
Secretária: Cacilda de Araújo Silva

EXTRATO DE TERMOS DE
FOMENTO
Extrato de Termo de Fomento nº 002/2018. Município
de Barbacena - CNPJ sob o nº 17.095.043/0001-09,
através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC e a Associação Creche Escola
Irmãos do Caminho, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.930.537/000186. Objeto: a cooperação mútua entre as partes, visando atender à educação básica e aos serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos, de relevante
interesse social e humano, a fim de assegurar o acolhimento e o atendimento às crianças de 02 a 06 anos
de idade e suas famílias, promovendo a prevenção do
rompimento dos vínculos familiares e comunitários,
reduzindo, minimizando e superando as condições de
vulnerabilidade e risco pessoal e social, efetivando assim as políticas públicas de desenvolvimento social,
na forma do Plano de Trabalho apresentado. Data da
Assinatura: 19 de fevereiro de 2018. Nome das partes
que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito
Municipal), Luiz Carlos Rocha de Paula (Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC) e
José Eudes de Carvalho (Entidade Beneficiada).
Extrato de Termo de Fomento nº 003/2018. Município
de Barbacena - CNPJ sob o nº 17.095.043/0001-09,
através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC e o Coral Araújo de Barbacena, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, mantenedora da Escola Infantil “Pequeno Marcos”, inscrita
no CNPJ sob o nº. 19.558.519/0001-18. Objeto: a
cooperação mútua entre as partes, visando atender
à educação básica e aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de relevante interesse social
e humano, a fim de assegurar o acolhimento e o atendimento às crianças de 02 a 05 anos de idade e suas
famílias, promovendo a prevenção do rompimento dos
vínculos familiares e comunitários, reduzindo, minimizando e superando as condições de vulnerabilidade
e risco pessoal e social, efetivando assim as políticas
públicas de desenvolvimento social, na forma do Plano
de Trabalho apresentado. Data de Assinatura: 19 de
fevereiro de 2018. Nomes das partes que assinam:
Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), Luiz
Carlos Rocha de Paula (Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC) e Maria Aparecida
de Araújo Vaselício (Entidade Beneficiada).

Extrato de Termo de Fomento nº 004/2018. Município
de Barbacena - CNPJ sob o nº 17.095.043/0001-09,
através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC e Obras Passionistas “São Paulo
da Cruz”, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 28.068.005/0006-80. Objeto:
a cooperação mútua entre as partes, visando atender à educação básica e aos serviços de convivência
e fortalecimento de vínculos, de relevante interesse
social e humano, a fim de assegurar o acolhimento e
o atendimento às crianças de 02 a 05 anos de idade
e 11 meses e suas famílias, promovendo a prevenção
do rompimento dos vínculos familiares e comunitários,
reduzindo, minimizando e superando as condições de
vulnerabilidade e risco pessoal e social, efetivando assim as políticas públicas de desenvolvimento social, na
forma do Plano de Trabalho apresentado. Data de Assinatura: 19 de fevereiro de 2018. Nomes das partes
que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito
Municipal), Luiz Carlos Rocha de Paula (Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC) e
Roberto Moreira Sousa Neto (Entidade Beneficiada).
Extrato de Termo de Fomento nº 005/2018. Município
de Barbacena - CNPJ sob o nº 17.095.043/0001-09,
através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC e Associação São Miguel Arcanjo, entidade filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o nº 00.961.304/0001-15. Objeto: a cooperação mútua entre as partes, visando atendimento aos
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos,
de relevante interesse social e humano, a fim de assegurar o acolhimento e o atendimento às crianças de
02 a 06 anos de idade e suas famílias, promovendo
a prevenção do rompimento dos vínculos familiares e
comunitários, reduzindo, minimizando e superando as
condições de vulnerabilidade e risco pessoal e social,
efetivando assim as políticas públicas de desenvolvimento social, na forma do Plano de Trabalho apresentado. Data de Assinatura: 19 de fevereiro de 2018.
Nomes das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes
Campos (Prefeito Municipal), Luiz Carlos Rocha de
Paula (Secretário Municipal de Educação, Desporto e
Cultura – SEDEC) e Marco Bertoli (Entidade Beneficiada).
Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN

AVISO DE ADIAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - CONCORRENCIA Nº 002/2017 – PRC 071/2017. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de telefonia móvel. Adiada a data abertura
para 03/05/2018. Barbacena, 26/03/2018. Pablo Herthel Candian – Coordenador de Aquisições e Contratos. Maria Aparecida Eugenia – Gerente de Licitação.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 020/2018 - DL
Nº 005/2018 – Objeto: locação de diversos equipamentos hospitalares para atender – SESAPS, a fim
de promover a contingência do surto de febre amarela no município de Barbacena. Prestadores: VITAE
TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA – EPP - CNPJ:
02.873.047/0001-95, no valor de R$91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais) e ALUGCLIN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA – ME – CNPJ: 23.163.467/0001-58, no
valor de R$3.549,00 (três mil quinhentos e quarenta
e nove reais), perfazendo um total no processo de
R$95.049,00 (noventa e cinco mil e quarenta e nove
reais). Ratificado em 26/03/2018. Luís Álvaro Abrantes
Campos - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO DE
AUTORIAZAÇÃO DE USO
Extrato de Termo de Autorização de Uso de Espaço
Público nº 002/2018. Autorizatário: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09. Autorizada:
ID ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA DE SERVIÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.105.906/0001-33.
Processo Seletivo Simplificado nº 003/2018. Objeto:
Autorização de uso de espaço público, destinado à
instalação de barracas para exploração de atividade
econômica (comércio de acessórios, alimentação, artesanato, brinquedos, calçados, cama, mesa e banho,
eletrônicos e eletrodomésticos, panelas e utensílios,
roupas e lazer), durante o 54º Jubileu de São José,
no Bairro São José, em Barbacena/MG, entre os dias
21 de abril e 1º de maio de 2018. Valor total: R$
169.100,00 (cento e sessenta e nove mil e cem reais).
Data de Assinatura: 15/03/2018. Nome das partes que
assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), e André Bertolin de Paiva (Autorizada).
Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Governo

Secretário: Aderbal Neves Calmeto
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17095043000109
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