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DECRETOS MUNICIPAIS

PODER EXECUTIVO

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.754 

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

DECRETA:
Art. 1º Fica considerado Ponto Facultativo na Admi-
nistração Pública Municipal Direta e Indireta, dentro 
das comemorações da Inconfidência Mineira, o dia 
20 de abril de 2015, com exceção para os serviços 
essenciais.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de abril de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.  

Mário Raimundo de Melo
Prefeito Municipal em exercício

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.755 

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 
Municipal nº 3.189, de 04 de julho de 1995, e na for-
ma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município 
de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1° Fica criado o Centro de Educação Infantil 
Oswaldo Furtado – Etapas: Berçário I ao 2° Período - 
Creche e Pré-escola, situado na Rua Fernando Antônio 
Grossi, s/n°, Bairro Santa Luzia, Barbacena-MG.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de abril de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.  

Mário Raimundo de Melo
Prefeito Municipal em exercício

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.756

“Delimita áreas permitidas para o uso do espaço pú-
blico por particulares no que tange a instalação de 
barracas durante as comemorações das Festividades 
do Jubileu de São José Operário no ano de 2015 em 
sua 51ª Edição, e dá outras providências”. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 93, e na forma 
do artigo 26, inciso I, ambos da Constituição do Muni-
cípio de Barbacena, e com fulcro no artigo 4º, § 2° da 
Lei Municipal nº 3.495, de 1998;

DECRETA:
Art. 1º A utilização de espaços em logradouros públi-
cos, assim como de qualquer outro bem municipal, no 
entorno e nas proximidades da Basílica de São José 
Operário, para exploração comercial temporária, por 
ocasião das festividades do Jubileu de São José Ope-
rário, no ano de  2015 em sua 51ª Edição, somente 
será autorizada pela Prefeitura Municipal na forma e 
nas condições estabelecidas pelo Processo Seletivo 
Simplificado nº. 002/2015, que trata da autorização 
de uso de espaço público e nas condições estabeleci-
das neste Decreto.
Art. 2º A permissão remunerada de uso de espaço pú-
blico somente se dará em caráter pessoal e precário, 
destinado à instalação de barracas para exploração de 
atividade econômica (comércio de acessórios, alimen-
tação, artesanato, brinquedos, calçados, cama, mesa 
e banho, eletrônicos e eletrodomésticos, lingerie e 
meias, panelas e utensílios, roupas e lazer), bem como 
de carrinhos móveis (pipoca, algodão doce, pelinha e 
balões), atividades sujeitas a prévia licença da Prefei-
tura Municipal de Barbacena, durante a 51º Festivi-
dade do Jubileu de São José, no Bairro São José, em 
Barbacena, Minas Gerais, entre os dias 21 de abril e 
01 de maio de 2015, para quem oferecer maior oferta 

por ponto, respeitando os valores mínimos e os de-
mais dispositivos estabelecidos no Edital do respectivo 
Processo Seletivo Simplificado nº 002/2015.
§ 1º O licenciamento das atividades somente ocorrerá 
desde que compatíveis com a legislação tributária mu-
nicipal e após o recolhimento dos tributos pertinentes.
§ 2º A exploração, mesmo que temporária, será consi-
derada fato gerador dos tributos municipais pertinen-
tes a cada atividade, ficando o candidato à permissão, 
portanto, obrigado ao recolhimento dos tributos muni-
cipais decorrentes dessa atividade perante a Secreta-
ria de Fazenda do Município, responsável pela emissão 
das competentes guias.
§ 3º Será considerada exploração comercial irregular 
aquela não licenciada pelo Município, sujeitando-se o 
infrator a todas as penalidades tributárias, administra-
tivas, cíveis e/ou penais. 
§ 4° Fica terminantemente proibido a atividade de am-
bulantes, fora dos espaços determinados no projeto 
de Situação e Disposições dos Espaços da Festividade 
do 51º Jubileu de São José Operário.
§ 5º A Chamada Pública abrange 194 (cento e noven-
ta e quatro) espaços/unidades, sendo (157 barracas 
e 37 Carrinhos de Pipoca ou Ambulante) para explo-
ração comercial dos gêneros previstos no respectivo 
Processo Seletivo Simplificado, conforme Projeto de 
Situação e Disposição dos Espaços que integra o pre-
sente Decreto, fazendo parte do mesmo como Anexo 
I, podendo os espaços serem redefinidos pela Comis-
são Organizadora conforme a demanda e necessidade 
do evento. 
Art. 3º Poderão participar da Chamada Pública desti-
nada a permissão de uso de espaço público no evento 
pessoas naturais e empresas do ramo pertinente ao 
objeto, nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcio-
nar no País, que atenderem às condições de participa-
ção estabelecidas neste instrumento.
§ 1º Não poderão participar do referido Chamamento 
Público pessoas que façam parte do quadro de servi-
dores da Administração Municipal Direta ou Indireta.
§ 2º A participação implica na aceitação integral e irre-
tratável dos termos do Processo Seletivo Simplificado 
nº 002/2015, bem como na observância dos regula-
mentos, normas e disposições legais pertinentes.
Art. 4º O prazo da autorização de uso de espaço pú-
blico se dará com o mínimo de 48 (quarenta e oito) 
horas antes do evento até o máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas após o encerramento do evento religioso, 
segundo o calendário Oficial da Paróquia de São José 
Operário, quando o mesmo deverá estar devidamente 
desocupado, limpo e devolvido ao Município.
Art. 5º A fiscalização da exploração do espaço público, 
bem como os produtos comercializados e a utilização 
das vias públicas serão realizadas pela Agência Muni-
cipal de Desenvolvimento Integrado de Barbacena e 
Região – AGIR, pela Secretaria Municipal de Fazenda 
– SEFAZ, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas 
- SEMOP, pela Secretaria Municipal de Saúde Pública 
– SESAP, pela Guarda Municipal - GAM e pela Subse-
cretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana – SUTRAM no 
âmbito de suas respectivas competências, sendo-lhes 
resguardado o direito de solicitar a qualquer momen-
to a apresentação do Termo de Permissão de Uso do 
Espaço Público ou ainda outro documento que julgar 
necessário, bem como convocar o apoio de outros 
órgãos do Município e ainda a intercessão da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais, da Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais e ainda do Corpo de Bombeiro 
do Estado de Minas Gerais, sem prejuízo de outras 
entidades que venham a se fazer necessárias para a 
regularidade e boa realização do evento.
Art. 6º O permissionário ao qual for outorgada a per-
missão de uso objeto de qualquer dos pontos defini-
dos no espaço público destinado ao evento ficará obri-
gado a cumprir as exigências legais para o exercício 
da atividade, mesmo que venham posteriormente a 
serem estabelecidas, não constituindo direito adqui-
rido do mesmo exercer tal atividade de conformidade 
com a legislação atualmente vigente, mas sim, se su-
bordinando a todas e quaisquer legislações editadas a 
respeito da permissão de uso, seja no âmbito federal, 
estadual ou municipal, incluindo as normas de vigilân-

cia sanitária, do Corpo de Bombeiros, da Polícia, entre 
outras entidades ou Órgãos.
§ 1º Cabem aos permissionários do uso do espaço pú-
blico concedido o cumprimento de todas as normas 
estaduais e municipais de natureza tributária, sanitá-
ria e de segurança, inclusive aquelas especificadas no 
Projeto de Prevenção a Incêndio e Pânico aprovado 
pelo Corpo de Bombeiros, bem como o respeito na 
íntegra do conteúdo do Edital do Processo Seletivo 
Simplificado nº 002/2015, publicado no e-DOB em 
data de 23/03/2015.  
§2º O permissionário obriga-se a manter seus pontos 
em perfeitas condições de higiene e conforto, sem-
pre limpo, em perfeitas condições de uso, segundo 
as exigências de posturas, sanitárias, limpeza urba-
na, segurança pública, trânsito, metrologia, meio am-
biente e todas aquelas inerentes à atividade que será 
desenvolvida, sob pena de serem retirados do local e 
somente postos novamente em atividade depois de 
vistoriados e desde que cumpram as exigências legais 
e regulamentares.
§ 3º O permissionário se obriga ainda a manter tabe-
la de preços exposta, com informações visíveis e de 
fácil acesso ao público, com nome, preço e classifica-
ção dos produtos e serviços a ele oferecidos; zelar e 
manter em bom estado de conservação e limpeza o 
espaço objeto da Permissão; permitir a inspeção do 
espaço objeto da permissão; pagar o preço público 
e eventuais tributos objeto da permissão de uso na 
forma fixada pela Administração; zelar por sua segu-
rança, higiene, conservação e apresentação do espa-
ço que utilizar; respeitar o espaço demarcado para a 
exploração de sua atividade econômica, arcando com 
os materiais ou locação de mesas, cadeiras e demais 
itens necessários para a exploração de sua atividade; 
se responsabilizar exclusivamente pela guarda dos 
equipamentos, produtos e demais itens localizados ou 
comercializados em seu ponto, durante todo o período 
de realização do evento; manter rigoroso asseio pes-
soal, bem como seus pontos em perfeitas condições 
de higiene e conforto, sempre limpo, com todos seus 
equipamentos em perfeitas condições de uso, segun-
do as exigências de posturas, sanitárias, limpeza urba-
na, segurança pública, trânsito, metrologia, meio am-
biente e todas aquelas inerentes à atividade que será 
desenvolvida, sob pena de serem retirados do local e 
somente  postos  novamente  em  atividade  depois  
de vistoriados e desde que cumpram as exigências le-
gais e regulamentares; colaborar com a fiscalização 
no que for necessário, tratando o fiscal com educação 
e urbanidade, prestando as informações solicitadas e 
apresentando os documentos pertinentes à atividade; 
respeitar o Regulamento de Limpeza Urbana e demais 
normas expedidas pelo órgão competente; tratar com 
urbanidade o público em geral e os clientes; afixar 
cartazes e avisos de interesse público determinados 
pela Administração; apresentar licença e o documento 
de identificação sempre que solicitado pela Adminis-
tração; acondicionar todo o lixo produzido em sacos 
plásticos para recolhimento no local indicado pela 
Administração; responsabilizar-se, em decorrência da 
atividade desenvolvida, pelos danos eventualmente 
causados a terceiros, bem como pelos provenientes 
da manutenção de redes de serviços públicos e pelo 
custo de seu remanejamento, quando for o caso; cum-
prir as normas de posturas, vigilância sanitária, lim-
peza urbana, segurança pública, trânsito, metrologia, 
meio ambiente e todas aquelas inerentes à atividade 
que será desenvolvida; limpar e desocupar o espaço 
objeto do presente Instrumento no máximo em até 
48 (quarenta e oito) horas após o encerramento do 
evento objeto do presente Instrumento; arcar com 
eventuais danos causados a terceiros, sejam eles da-
nos materiais e ou danos morais, advindos do trabalho 
realizado, incluindo a ação ou omissão de seus empre-
gados, não podendo, em hipótese alguma, imputar, 
mesmo que solidariamente e ou subsidiariamente, 
quaisquer responsabilidades ao Município; arcar com 
o custeio da taxa de ligação de água, no valor de R$ 
101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos) que 
será feito através de requerimento próprio junto ao 
Serviço de Água e Saneamento – SAS; arcar com o 
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EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR. 

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 vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.883 - 1 - DESIGNAR Comissão Es-
pecial composta por Ricardo Vidigal Paolucci, Nivaldo 
de Paiva Brandão e Graziela Aparecida do Nascimento 
Rodrigues, para, sob a presidência do primeiro, proce-
der à análise e parecer quanto aos pedidos de paga-
mento de verbas salariais referentes ao exercício de 
2012 por motivo de doença. 2 – DISPOR que, para 
todos os casos encaminhados à Comissão instituída 
por esta Portaria, devem ser expedidos pareceres in-
dividuais, nominais e conclusivos sobre as questões 
médicas apresentadas, com prazo para resposta de 10 
(dez) dias úteis. 3 – DISPOR que a presente Portaria 
entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 
16 de abril de 2015. 

custeio da taxa de ligação de energia elétrica, bem 
como a mão de obra utilizada para a instalação que 
deverá ser feito através de requerimento próprio jun-
to a CEMIG e outras eventualmente necessárias para 
sua atividade; retirar freqüentemente o lixo do interior 
da barraca, acondicionando-o em sacos adequados 
e depositados imediatamente na área definida pelos 
organizadores, podendo sofrer punição aquele que de-
sobedecer essa exigência; arcar com os materiais ou 
locação de mesas, cadeiras e demais itens necessários 
para a exploração de sua atividade, se responsabili-
zando pela guarda dos equipamentos, produtos e de-
mais itens utilizados ou comercializados nos espaços 
disponibilizados, durante todo o período de realização 
do evento.
§4º O infrator das normas previstas neste Decreto ou 
em outras legislações ou normatizações estará sujeito 
à penalidade de Advertência, Apreensão e inutilização 
de produtos, Interdição do Estabelecimento e/ou Mul-
ta.
§5º O permissionário não poderá ceder, emprestar, 
locar ou por qualquer forma permitir que terceiros 
exerçam a atividade objeto da cessão da área no 
ponto que lhe for permitido, ensejando o descumpri-
mento de tal dispositivo em cassação de pleno direito 
da permissão, sem direito ao ressarcimento do que 
foi pago, sem prejuízo de multas ou demais encargos 
incidentes.
§6º É proibido ao permissionário, nos respectivos 
pontos, comercializar quaisquer gêneros diversos da-
queles estabelecidos pelos itens objeto do Processo 
Seletivo Simplificado empreendido pelo Município e do 
Projeto que o integra, bem como apregoar mercadoria 
em voz alta, expor ou vender produto diferente do 
constante no seu Contrato, fazer uso do passeio, de 
quaisquer bens públicos que não integre o espaço per-
mitido, incluindo muros e gradis, da arborização pú-
blica, do mobiliário urbano público, da fachada ou de 
quaisquer outras áreas das edificações lindeiras para 
exposição, depósito ou estocagem de mercadoria ou 
vasilhame ou para colocação de apetrecho destinado 
à afixação de faixa e cartaz ou a suporte de toldo ou 
barraca;
§7º Também é proibido ocupar espaço maior do que o 
que lhe foi permitido, assim entendida a exposição de 
produto fora dos limites do espaço definido; lançar, na 
área ou nos arredores da barraca, detrito, gordura e 
água servida ou lixo de qualquer natureza; desrespei-
tar norma de direito urbanístico ou ambiental; utilizar 
letreiro, cartaz, faixa e outro processo de comunicação 
no local de realização das festividades; fazer propa-
ganda de caráter político ou religioso durante a reali-
zação do evento; fornecer produtos para revenda em 
outros pontos; apresentar-se vestido inadequadamen-
te, fora dos padrões exigidos pela vigilância sanitária; 
comercializar, possuir ou portar materiais perigosos 
ou insalubres, tais como explosivos, instrumentos 
pérfuro-cortantes e quaisquer outros que possam 
causar risco ou ameaça à saúde e integridade física 
das pessoas; colocar mesas e cadeiras fora das áreas 
permitidas;
§8º Os casos omissos serão decididos pela Comissão 
Organizadora da Prefeitura, do 50º Jubileu de São 
José Operário, de acordo com as regras deste Decre-
to, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade 
e probidade administrativa;
Art. 7º As normas higiênico-sanitárias a serem cum-
pridas pelos permissionários de espaços públicos para 
exploração comercial durante as Festividades do 51º 
Jubileu de São José Operário estão contidas no Edital 
do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2015, publi-
cada no e-DOB em data de 23/03/2015.
Art. 8º A fiscalização municipal contará com plenos 
poderes para interditar instalações comerciais, cassar 
licença ou permissão já concedida, apreender merca-
dorias sem condições de comercialização, bem como 
para tomar qualquer providência emergencial neces-
sária à defesa da saúde, integridade física e bem estar 
dos romeiros e visitantes, em especial quando o res-
ponsável principalmente:
I – deixar de manter a banca e todos os seus aces-
sórios em condições higiênicas e em bom estado de 

conservação e aparência;
II – deixar de manter junto à banca cesta coletora de 
detritos, cascas de frutas, copos descartáveis, papéis 
e outros resíduos, visando evitar as suas dispersões 
pelas vias públicas;
III – desrespeitar as leis e as posturas municipais, dei-
xando de manter e deixar de fazer com que seus pre-
postos ou auxiliares mantenham condutas condizentes 
com as normas de boa-educação, de decência e de 
urbanidade, conforme cultura local.
Art. 9º Fica proibido o uso de sons, alto-falantes e 
equipamentos congêneres para divulgação das mer-
cadorias comercializadas, sob pena de apreensão e, 
em caso de reincidência, aplicação de multa de até 
23 UFMB, de acordo com o art. 85 da Lei Municipal 
nº 3.241/1995.
Art. 10 Fica atribuída ao Serviço de Concessões, órgão 
vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, 
a competência para a concessão de Alvará de Funcio-
namento de eventuais espaços privados, que porven-
tura vierem a ser utilizados por particulares, devendo 
para tanto haver ainda Alvará Sanitário, bem como 
Certificado de Funcionamento do Corpo de Bombeiro.            
Art. 11 O trânsito, o estacionamento e o fluxo de veí-
culos e pessoas no perímetro que compreende as Fes-
tividades do 51º Jubileu de São José Operário do ano 
de 2015 ficará a cargo da Subsecretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana – SUTRAM, que fará seu controle 
e fiscalização, de forma a equacionar o evento e a 
mobilidade urbana. 
Art. 12 Fica proibida a instalação ou locação de barra-
cas nas seguintes vias públicas:                
I - Rua Paulino de Melo: todo o logradouro;
II - Rua Moreira César: todo o logradouro;
III – Rua Dr. Oswaldo Fortini: todo 
o logradouro;
IV – Rua Espírito Santo: todo o lo-
gradouro;
V – Rua Mestre Lucas Chaves: todo 
o logradouro;
VI – Rua Santa Clara: todo o logra-
douro;
VII – Rua defronte a Casa Paroquial 
do São José Operário: do cruzamen-
to da Rua Dr. Oswaldo Fortini com 
a Rua Visconde de Araguari (Praça 
Padre Hilário);
VIII – Rua Visconde de Araguari, do 
nº 93 seu final, sentido Rua Espírito 
Santo;
IX – Rua Bernardo Guimarães: todo 
o logradouro.
Art. 13 Fica autorizada a instalação 
de barracas, trailers e congêneres, 
nos logradouros abaixo relacionados, em virtude das 
comemorações do Jubileu de São José Operário em 
sua 51ª Edição, mediante Termo de Autorização do 
Espaço Público concedido pela a AGIR, através do Pro-
cesso Seletivo Simplificado nº 002/2015: 
I - Rua Visconde de Araguaia: pelo seu lado ímpar, 
a contar do nº 93, mais a utilização do passeio de-
fronte os números 37 e 57, perpendicular ao número 
70  para atender as necessidades de interesse público 
transitório;         
II - Rua Dom Helvécio de Oliveira, do lado ímpar;
III – Praça Dom Viçoso: Todo o logradouro;  
IV - Rua Celso Gomes Filho: do cruzamento com a 
Rua João XXIII até a Praça Dom Viçoso, pelo seu lado 
par, sendo que do nº 01 ao nº 05 pelo seu lado ímpar;
V – Rua Mariano Procópio: do cruzamento com a Rua 
Mestre Lucas Chaves até o cruzamento com a Rua 
Dom Helvécio de Oliveira, pelo seu lado par;
VI – Rua João XXIII: do cruzamento com a Rua Pauli-
no de Melo até o cruzamento com a Rua Celso Gomes 
Filho, pelo seu lado par;
VII - Rua Dr. Sá Fortes: do cruzamento com a Rua 
Paulino de Melo até o nº 362 com a Rua Celso Gomes 
Filho, pelo seu lado ímpar e do cruzamento da Rua 
Celso Gomes até o nº 362 pelo seu lado par;
Parágrafo único.  A montagem e instalação dos equi-
pamentos a que se refere o caput deste artigo inicia-
rão a partir do dia 13 de abril de 2015, e a desmonta-

gem deverá ser efetuada, impreterivelmente, até o dia 
04 de maio de 2015, até às 11:00 (onze horas), sob 
pena de retirada compulsória e aplicação das sansões 
previstas na legislação municipal pertinente, sendo 
que a CEMIG e o SAS farão o desligamento, às 06:00 
horas desse mesmo dia, da luz e da água, respectiva-
mente, assim como a SUTRAM procederá a liberação 
do trânsito aos veículos.      
Art. 14 Fica a cargo da Agência Municipal de Desen-
volvimento Integrado de Barbacena e Região – AGIR, 
bem como da Secretaria Municipal de Saúde Pública 
a instalação e alocação no 50º Jubileu de São José 
Operário de posto de primeiro atendimento de saúde, 
vigilância sanitária, além de espaço para os demais ór-
gãos ou entidades de interesse público que convencio-
narem com o Município, como o Corpo de Bombeiros 
e a Polícia Militar e Civil, para atendimento imediato 
à população. 
Art. 15 É inadmissível e proibida a conduta ilegal de 
locação de espaços públicos por particulares, estando 
os espaços a serem utilizados para exploração das ati-
vidades também já definidas e especificadas devida-
mente indicados no Projeto que integra o Anexo I do 
presente Decreto, cuja utilização se dá e conformidade 
com as especificações apresentadas pela Administra-
ção Municipal.
Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de abril de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.  

Mário Raimundo de Melo
Prefeito Municipal em exercício



Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

SAS – PRC 050/2014 – PP 045/2014. OBJETO: Aqui-
sição de rastreadores, website e chips para veícu-
los. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 
06/05/2015 às 13:00 hs. Informações tel (32) 3339-
2026 licitacao@barbacena.mg.gov.br. Simone Rodri-
gues da Costa - Gerente de Licitação. Pablo H Candian 
– CAC.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 128/2014 –PP 
004/2015 - Objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
não perecíveis, para a merenda escolar do município, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto – SEDUC. Vencedores: AMAZÔNIA INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA. inscrita no CNPJ sob  nº 
66.476.052/0001-47, itens 02, 04, 06, 07, 08, 09, 13, 
15, 17 e 22. Valor Total R$ 53.814,75 (cinquenta e 
três mil oitocentos e catorze reais e setenta e cinco 

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 vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.884 - 1 - DESIGNAR Comissão Espe-
cial composta por Elizabeth Rodrigues Pereira, Flávia 
Denise Barbosa Vasques, Nágila Oliveira Viana, Alex-
sander Augusto Silva e Jardel Camilo da Silva, para, 
sob a presidência da primeira, proceder à realização 
de processo seletivo simplificado para seleção de pro-
fissionais para desempenhar funções no Programa de 
Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde Pública 
- SESAP. 2 - DISPOR que a Comissão Especial institu-
ída por esta Portaria será responsável pelo planeja-
mento, organização e execução da seleção, bem como 
pela elaboração de todos os instrumentos necessários 
para inscrição; recebimento de documentos; avalia-
ção; recebimento e julgamento de recursos; divulga-
ção de resultados; além de todos os comunicados que 
se fizerem necessários para a realização do certame. 
3 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor 
na data de sua publicação. Barbacena, 16 de abril de 
2015.

centavos). DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA-ME. ins-
crita no CNPJ sob o nº 86.519.915/0001-23, itens 01, 
03, 05, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 e 21. Valor Total 
R$ 50.840,16 (cinquenta mil oitocentos e quarenta re-
ais e dezesseis centavos). Valor total da despesa: R$ 
104.654,91 (cento e quatro mil seiscentos e cinquenta 
e quatro  reais e noventa e um centavos). Homologa-
do em: 10/04/2015. Mário Raimundo de Melo – Prefei-
to Municipal em Exercício.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 004/2015 –PP 
003/2015 - Objeto: RP. para futura e eventual aqui-
sição de cargas de gás de cozinha P13 e P45, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Coordenação 
de Programas Sociais – SECOPS e a Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto – SEDUC. Vencedor: 
G2I GÁS BARBACENA  LTDA., inscrita no CNPJ sob o 
nº 11.585.564/0001-50, item 1 no valor de R$ 55,90, 
item 02 no valor de R$ 193,00. Homologado em: 
14/04/2015. Mário Raimundo de Melo – Prefeito Mu-
nicipal em Exercício.
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