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EXTRATO DE PORTARIA ASSINADA PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE GESTOR

DECRETO MUNICIPAL

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Prestação de Serviços nº 
002/2021. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, 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: MUNDO DOS UTILITÁRIOS 
AUTOPEÇAS EIRELI - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 27.115.972/0001-88. 
Processo Licitatório nº 048/2020 – Pregão Eletrônico nº 004/2020. 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 pelo servidor Wanderson Vinicius Rodrigues, 
Diretor de Transportes, conforme consta no Ofício nº 057/2021 - DITRAN, datado 
de 01/03/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Prestação de Serviços nº 
003/2021. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, 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: 917 SERVIÇOS AUTOMOTO-
RES LTDA - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 34.240.313/0001-39. Processo 
Licitatório nº 048/2020 – Pregão Eletrônico nº 004/2020. 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 pelo servidor Wanderson Vinicius Rodrigues, Dire-
tor de Transportes, conforme consta no Ofício nº 056/2021 - DITRAN, datado de 
01/03/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Fornecimento nº 028/2018. 
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: FUNDAÇÃO PRE-
SIDENTE ANTÔNIO CARLOS, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 17.080.078/0001-
66. Processo Licitatório nº 116/2017 - Inexigibilidade Licitatória nº 001/2018. 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 servidora Lucilene Apare-
cida dos Santos, Chefe de Atenção Primária da SESAP, conforme consta no Ofício 
nº. 075/2021 - GAB/SESAP, datado de 04/02/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Prestação de Serviços nº 
118/2020. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, 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: MUNDO DOS UTILITÁRIOS 
AUTOPEÇAS EIRELI - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 27.115.972/0001-88. 
Processo Licitatório nº 048/2020 – Pregão Eletrônico nº 004/2020.Nos termos do 
art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a 

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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 5.002, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.571 - NOMEAR Leonardo de Souza Ramos, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Chefe de Políticas Públicas Setoriais, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, com efeito retroativo a 01.03.2021. Barbacena, 04 
de março de 2021. (Republicado por incorreção).

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.854

“Institui o Comitê Municipal de Acompanhamento do Retorno Gradual e Seguro das 
Atividades 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, I da Constituição do 
Município de Barbacena; 
Considerando a declaração de situação de emergência em saúde pública constante 
do Decreto nº 8.616/2020, em razão de surto de doença respiratória causada pelo 
agente infeccioso Sars-Cov-2; 
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto 
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calami-
dade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
Considerando os termos da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 129, 
de 24.02.2021, que dispõe sobre a autorização do retorno gradual e seguro das 
atividades presenciais nas unidades de ensino que especifica, enquanto durar o 
estado de calamidade pública em todo o território do Estado;

DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Municipal de Acompanhamento do Retorno Gradual 
e Seguro das Atividades Presenciais de Ensino, tendo por atribuição o acompanha-
mento de proposições de medidas de contenção da contaminação e de enfrenta-
mento à pandemia COVID-19 relacionadas à área da educação, e que tenham por 
objetivo o retorno gradual e seguro das atividades escolares presenciais, tanto da 
rede pública quanto privada. 
Art. 2º Compete ao Comitê Municipal de Acompanhamento do Retorno Gradual e 
Seguro das Atividades Presenciais de Ensino:
I – Servir de instância de diálogo e articulação entre os setores público e privado, 
pais, dirigentes e professores, órgãos da educação e da saúde, e da sociedade de 
um modo geral, para que as medidas possam refletir os interesses das crianças e 
adolescentes e garantia do seu direito à educação e à saúde;
II – propor medidas visando a atuação coordenada dos órgãos municipais que de-
tenham a competência para atuar no desenvolvimento da educação do Município;
III – estabelecer canais de comunicação e intercâmbio entre entidades envolvi-
das, inclusive empresariais, e os órgãos governamentais relacionados à pandemia 
COVID-19, no que se refere às ações de retorno das aulas presenciais e outros 
aspectos do setor de educação;
IV – padronizar as informações repassadas aos estabelecimentos de ensino, para 
que busquem a preservação da saúde dos alunos, colaboradores envolvidos e seus 
familiares, a fim de mitigar a propagação e o contágio pelo coronavírus;
V – padronizar as informações repassadas aos prestadores de serviços em trans-
porte escolar, para que busquem a preservação da saúde dos alunos, colaborado-
res envolvidos e seus familiares, a fim de mitigar a propagação e o contágio pelo 
coronavírus;
VI - opinar sobre as proposições da Administração Municipal que versem sobre po-
líticas públicas municipais relacionadas ao combate à pandemia ao propor medidas 
de prevenção aos munícipes e aos responsáveis pelos estabelecimentos públicos e 
privados de interesse da educação.
Art. 3º O Comitê Municipal de Acompanhamento do Retorno Gradual e Seguro das 
Atividades Presenciais de Ensino será composto por representantes dos seguintes 
órgãos e setores, além de representantes da sociedade civil, conforme abaixo dis-
criminado:
I – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura:
a) Secretária - Eliza Maria Firmino;
b) Técnica em Educação - Nilda Moreira de Paiva;
c) Diretora Pedagógica - Helen Lusiane Silva de Castro;
II – Superintendência Regional de Ensino: Patrícia Russo Coelho Lima;
III - Secretaria Municipal de Saúde Pública:
a) Secretário - Arinos Brasil Duarte Filho;
b) Médico Infectologista da SESAP - Herbert José Fernandes;
c) Chefe de Vigilância Sanitária – Janaína Martins Fernandes Sanson;
d) Chefe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Andréa Cristina de 
Souza e Silva;
IV – Secretário Municipal de Assistência Social – Daniel Martins Mello Neto;
V – Poder Legislativo: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior;
VI – Conselho Municipal de Saúde: Carmem Lúcia Werneck;
VII - representante de estabelecimentos da rede particular de ensino: Alcione Ta-
vares da Costa Souza;
VIII – representantes de estabelecimentos da rede estadual de ensino:
a) Suelen Silveira dos Reis;
b) Daniela Aparecida Vieira;
IX – representantes de estabelecimentos da rede municipal de ensino:
a) Cláudia Braga Francisco Capistrano;
b) Érica Cristina Martin do Prado;
c) Cintia Costa Tauvanes;
X – representantes de pais de alunos da rede particular de ensino:
a) Geisimara Pereira Alves do Prado;
b) Geisa Rosgnoli Neiva;

c) Vivian Délie Souza Saraiva de Resende;
XI – representantes de pais de alunos da rede pública de ensino:
a) Janaína de Castro Da Silva;
b) Alessandra Maria da Rocha Rodrigues;
§ 1º As funções de membro do Comitê Municipal de Acompanhamento do Retorno 
Gradual e Seguro das Atividades Presenciais de Ensino não serão remuneradas, 
considerando-se como trabalho de relevante interesse público. 
§ 2º Poderão ser convidados para participar das reuniões representantes de outros 
órgãos e entidades, bem como de outros segmentos da sociedade civil, por delibe-
ração prévia do Comitê. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 04 de março de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal
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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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de fevereiro de 2021.

 3°Termo Aditivo ao Contrato n°005/SAS/2018. Contratante: Serviço de Água e 
Saneamento – SAS. Contratado (a): ALTBIT INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 01.427.687/0001-09. Objeto: a prorrogação de prazo de 
vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 09 de fevereiro de 2021. Data da 
Assinatura: 05 de fevereiro de 2021.

1° Termo Aditivo ao Contrato n° 058/SAS/2020. Contratante: Serviço de Água e 
Saneamento – SAS. Contratado (a): PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME, CNPJ n° 
34.198.480/0001-69. Objeto: Reajuste do valor do contrato n° 058/SAS/2020, con-
forme determinação da Lei 8.666/93 em seu art. 65, II, “d”, aplicando-se para o 
Item 44 o índice de 42,61%, passando para R$ 19,95, com vigência a partir de 
05/01/2021. Data da Assinatura: 12 de fevereiro de 2021.

5° Termo Aditivo ao Contrato n° 011/SAS/2018. Contratante: Serviço de Água e 
Saneamento – SAS. Contratado (a): FLEX TELECOMUINICAÇÕES LTDA.-ME, CNPJ 
nº 07.687.923/0001-02. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
Original em 12 (doze) meses, a partir de 05 de março de 2021. Data da Assinatura: 
12 de fevereiro de 2021.

1° Termo Aditivo ao Contrato n° 050/SAS/2020. Contratante: Serviço de Água 
e Saneamento – SAS. Contratado (a): JHONATAN MARQUES DA SILVA, CNPJ nº 
31.862.859/0001-33. Objeto: A revisão de preços do contrato n° 050/SAS/2020, 
conforme determinação da Lei 8.666/93 em seu art. 65, II, “d”, aplicando-se para 
o Item 5 o índice de 54,575%, passando para R$ 248,86 para o Item 6 o índice de 
58,54%, passando para R$ 399,52, e para o Item 7 o índice de 58,54%, passando 
para R$ 399,52, com vigência a partir de 07/01/2021. Data da Assinatura: 15 de 
fevereiro de 2021.

EXTRATO DE TERMOS DE APOSTILAMENTO
1° termo de apostilamento ao Termo de Cessão de Uso Onerosa. Contratante: SAS - 
Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor:Estado de Minas Gerais, por intermédio 
da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, entidade de Direito Público, CNPJ nº 
16.695.025/0001-97. Objeto:Alteração do gestor mesmo, passando a gestão de 
Wellington dos Santos para William Ricardo da Fonseca. Data da Assinatura: 02 de 
fevereiro de 2021.

2° Termo de apostilamento ao Contrato n° 017/SAS/2019. Contratante: SAS - 
Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: DANIEL FELIPE DIAS, CNPJ nº. 
32.707.798/0001-00. Objeto: Alteração do gestor do mesmo, passando, a partir da 
presente data, a ser Cristiano Rezende Ferreira. Data da Assinatura: 08 de fevereiro 
de 2021.

1° Termo de apostilamento ao Contrato n° 055/SAS/2020. Contratante: SAS - Ser-
viço de Água e Saneamento. Fornecedor: CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMEN-
TOS EIRELI, CNPJ nº 15.179.700/0001-62. Objeto: Alteração do gestor do mesmo, 
passando, a partir da presente data, a ser Cristiano Rezende Ferreira. Data da 
Assinatura: 08 de fevereiro de 2021.

1° Termo de apostilamento ao Contrato n° 036/SAS2020. Contratante: SAS - Ser-
viço de Água e Saneamento. Fornecedor: CI – MANUTENÇÃO E MONTAGEM IN-
DUSTRIAL LTDA - ME, CNPJ nº 25.098.494/0001-10. Objeto: Alteração do gestor 
do mesmo, passando a gestão de Roberto César Campos Resende para Cristiano 
Rezende Ferreira. Data da Assinatura: 08 de fevereiro de 2021.

1° Termo de apostilamento á Ata de Registro de Preços n° 055/SAS/2020. Contra-
tante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: IMBIL SERVICE EIRELI, 
CNPJ nº 03.573.829/0001-71. Objeto: Alteração do gestor da mesma, passando a 
gestão de Roberto César Campos Resende para Cristiano Rezende Ferreira. Data da 
Assinatura: 08 de fevereiro de 2021.

1° Termo de apostilamento á Ata de Registro de Preços n° 033/SAS/2020. Contra-
tante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: MORK SOLAR – PRODU-
TOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP, CNPJ nº 24.616.322/0001-28. Objeto: 
Alteração do gestor da mesma, passando a gestão de Camilla Costa Pinto Fonseca 
para Cristiano Rezende Ferreira. Data da Assinatura: 10 de fevereiro de 2021.
 
1° Termo de apostilamento ao Contrato n° 025/SAS/2020. Contratante: SAS - Ser-
viço de Água e Saneamento. Fornecedor: G&E AUTOMAÇÃO E CONTROLES IN-
DUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº 13.194.692/0001-06. Objeto: Alteração do gestor do 
mesmo, passando a gestão de Camilla Costa Pinto Fonseca para Cristiano Rezende 
Ferreira. Data da Assinatura: 10 de fevereiro de 2021.
 
1° Termo de apostilamento ao Contrato n° 026/SAS/2020. Contratante: SAS - 
Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: A.A VERONA & CIA LTDA, CNPJ nº 
07.077.077/0001-09. Objeto: Alteração do gestor do mesmo, passando a gestão de 
Roberto César Campos Resende para Cristiano Rezende Ferreira. Data da Assinatu-
ra: 10 de fevereiro de 2021.
 
1° Termo de apostilamento ao Contrato n° 058/SAS/2020. Contratante: SAS - Ser-

gestão e fiscalização serão realizadas pelo servidor Wanderson Vinicius Rodrigues, 
Diretor de Transportes, conforme consta no Ofício nº 055/2021 - DITRAN, datado 
de 01/03/2021.

Extrato de Contrato de Rateio - Exercício 2021. Contratante: Município de Barbace-
na - CNPJ nº 17.095.043/0001-09. Contratado: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA CENTRO-SUL - CISRU, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob o nº 11.938.399/0001-72. Objeto: Repasse mensal 
de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção de ati-
vidades administrativas e operacionais do consórcio, englobando as despesas de 
pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes 
e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras des-
pesas de manutenção da estrutura administrativa e operacional do Consórcio, para 
o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na Macrorregião 
Centro Sul e atendimento à população do Município contratante. Valor total: R$ 
844.000,84 (oitocentose quarenta e quatromil e oitenta e quatrocentavos). Vigên-
cia: 01/01/2021 até 31/12/2021. Data de assinatura: 01/01/2021. Nome das partes 
que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento-Prefeito Municipal (Contratan-
te), e Hélio Márcio Campos - Presidente do CISRUCentro Sul(Contratado).

EXTRATO DE CONTRATO

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo nº 003/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de Água e Sa-
neamento. Fornecedor:GEOPOÇOS TECNOLOGIA EM POÇOS ARTESIANOS EIRELI 
- ME, CNPJ n° 21.925.222/0001-95. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para tentativa de retirada de motobomba e limpeza de poço na Chapada do Faria. 
Origem: Processo nº 003/2021 – Dispensa n° 001/2021. Gestor (a): Camilla Costa 
Pinto Fonseca. Valor estimado:R$4.000,00 (quatro mil reais). Vigência: 12 (doze) 
meses a contar da data da sua assinatura. Data da Assinatura: 02 de fevereiro de 
2021.

Contrato Administrativo nº 004/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de Água e 
Saneamento. Fornecedor:BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA, CNPJ 29.513.460/0001-03. Objeto: Aquisição de um conjunto mo-
tobomba e limpeza de poço artesiano para atender o Distrito do Faria. Origem: 
Processo nº 006/2021 – Dispensa n° 002/2021. Gestor (a): Cristiano Rezende Fer-
reira. Valor estimado: R$ 5.965,00 (cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais). 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. Data da Assinatura: 
08 de fevereiro de 2021.

Contrato Administrativo nº 005/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de Água e 
Saneamento. Fornecedor:MÁRIO SÉRGIO CASLINI CONSTRUTORA ME, CNPJ n° 
19.099.184/0001-17. Objeto: Aquisição de cabos para acionamento em teste das 
novas bombas do Rio das Mortes, bomba anfíbia de Correia de Almeida e da Es-
tação de Tratamento de Água (ETA II). Origem: Processo n° 042/2020 – Pregão 
Eletrônico nº 028/2020. Gestor (a): Roberto Cesar Campos Resende. Valor estima-
do: R$ 51.230,00 (cinquenta e um mil duzentos e trinta reais). Vigência: 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura: 10 de fevereiro de 2021.

Contrato Administrativo nº 006/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de Água e Sa-
neamento. Fornecedor:ARTUR JOSÉ TAVARES FERNANDES 11127911678, CNPJ n° 
28.905.407/0001-87. Objeto: Aquisição de “PIPE RACK” a ser instalado sobre o cór-
rego Pinheiro Grosso para passagem da adutora DN 600mm da captação do Rio das 
Mortes a ETA II. Origem: Processo nº 049/2020 - Pregão Eletrônico nº 034/2020. 
Gestor (a): Roberto César Campos de Resende. Valor estimado: R$ 38.259,30 (trin-
ta e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos). Vigência: 12 
(doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura: 17 de fevereiro de 2021.

Contrato Administrativo nº 007/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de Água e 
Saneamento. Fornecedor:TELEFÔNICA BRASIL S.A, CNPJ n° 02.558.157/0001-62. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de Telecomuni-
cações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), DDR com E1, 
para prestação de serviços ao Serviço de Água e Saneamento de Barbacena – SAS.
Origem: Processo n° 007/2021 - DispensaLicitatória n° 003/2021. Gestor (a): Flávio 
Lúcio de Paula Gonzaga. Valor estimado:R$ 5.388,00 (cinco mil trezentos e oitenta 
e oito reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Data 
da Assinatura: 17 de fevereiro de 2021.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS
2°Termo Aditivo ao Contrato n° 012/SAS/2020. Contratante: Serviço de Água e 
Saneamento – SAS. Contratado (a):LOC PRINT SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DIGITAL 
LTDA, CNPJ n° 07.004.048/0001-17. Objeto: A prorrogação de prazo contratual por 
mais 12 (doze) meses, a contar de 04 de fevereiro de 2021. Data da Assinatura: 04 
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Mês Nº  Objeto Data  Fornecedor Valor Total 

FEVEREIRO 

06/2021 
Aquisição de papel couchê branco A4 a ser 

utililizado no Setor de Meio Ambiente do SAS, para 
emissão das Licenças e Autorizações Ambientais. 

05/02/2021 Livraria BernardeteLtda  R$ 41,97  

07/2021 

Empresa especializada em fornecimento e 
instalação de vidros incolores de 04mm para serem 

instalados no Setor de  Atendimento do SAS, em 
razão da epidemia do Novo Coronavirus (COVID-

19) e vidros Silésio de 04mm para serem instalados 
em diversos pontos da Sede. 

09/02/2021 Elisabete Guimaraes Rodrigues - 
ME   R$ 1.913,63  

08/2021 
Aquisição de produtos alimentícios com o objetivo 
de incrementar o café oferecido aos servidores do 

SAS nos dois turnos (manhã e tarde). 
09/02/2021 Supermercado Souvenir Ltda  R$ 918,80  

09/2021 

Aquisição de pastas processo para Licenciamento 
Ambiental, Intervenção Ambiental e Notificação de 
Infração Ambiental a serem utilizadas na Diretoria 

de Meio Ambiente do SAS. 

11/02/2021 Super Gráfica Carvalho 
Barbacena Ltda  R$ 1.250,00  

10/2021 
Aquisição de peças de reposição para motocicletas 
modelo CG 125 Fan KS ano 2014/2015 que atende 

o Setor de Abastecimento de Água do SAS. 
22/02/2021 Ednaldo Santos Abreu - ME  R$ 1.130,00  

 

 

Rescisão Contratual nº 006/2021. Prestador do serviço: Letícia Magalhães Freitas. 
Objeto: Rescisão de Contrato Público nº 015/2021, cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais. Data: 08/02/2021.

Rescisão Contratual nº 007/2021. Prestador do serviço: Geraldo Luiz Oliveira Pe-
nha. Objeto: Rescisão de Contrato Público nº 013/2021, cargo de Motorista. Data: 
08/02/2021.

Contrato nº 20/2021. Prestador do serviço: Letícia Magalhães Freitas. Obje-
to: Contratação Temporária no cargo de Agente de Controle Interno. Valor: R$ 
2.301,44 (dois mil e trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: 
08/02/2021 a 31/12/2021. 

Contrato nº 21/2021. Prestador do serviço: Douglas Cristiano da Silva Martins. 
Objeto: Contratação Temporária no cargo de Agente Administrativo. Valor: R$ 
2.301,44 (dois mil e trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: 
08/02/2021 a 31/12/2021. 

Contrato nº 22/2021. Prestador do serviço: Talita Capristrano Costa. Objeto: Con-
tratação Temporária no cargo de Agente Administrativo. Valor: R$ 2.301,44 (dois 
mil e trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: 08/02/2021 a 
31/12/2021. 

Contrato nº 023/2021. Prestador do serviço: Geraldo Luiz Oliveira Penha. Ob-
jeto: Contratação Temporária no cargo de Técnico de Informática. Valor: R$ 
2.301,44 (dois mil e trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: 
08/02/2021 a 31/12/2021. 

Contrato nº 024/2021. Prestador do serviço: Juliano Tobias Frizoni. Objeto: Contra-
tação Temporária no cargo de Motorista. Valor: R$ 1.803,27 (um mil, oitocentos e 
três reais e vinte e sete centavos). Vigência: 12/02/2021 a 31/12/2021. 
Contrato nº 025/2021. Prestador do serviço: Hugo Leonardo Coelho. Objeto: Con-
tratação Temporária no cargo de Agente Administrativo. Valor: R$ 2.301,44 (dois 
mil e trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: 12/02/2021 a 
31/12/2021. 

Contrato nº 026/2021. Processo nº 0020/2021 – Compra Direta. Empresa vence-
dora: Lucimar Vicentini Nascimento ME. Objeto: Fornecimento de galões de água. 
Valor total estimado: R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Vigência: 
15/02/2021 a 31/12/2021. 

Contrato nº 027/2021. Processo nº 0016/2021 – Compra Direta. Empresa ven-
cedora: Webline Software LTDA. Objeto: Implantação do Sistema Web de gestão 
do processo legislativo, hospedagem e manutenção técnica do site. Valor mensal: 
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Valor total: R$ 12.540,00 (doze mil qui-
nhentos e quarenta reais). Vigência: 15/02/2021 a 14/02/2022. 

Contrato de Locação nº 028/2021. Processo nº 0022/2021 – Dispensa de Licitação 
nº 0013/21. Locador: Érica Barra Ferreira. Objeto: Locação de gabinete do Verea-
dor José Newton de Faria. Valor total: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Vigência: 
01/03/2021 a 31/12/2021. 

Contrato nº 029/2021. Prestador do serviço: Márcio José Elias. Objeto: Contrata-
ção Temporária no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Valor: R$ 1.220,48 (um 
mil, duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos). Vigência: 01/03/2021 a 
31/12/2021. 

viço de Água e Saneamento. Fornecedor: PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, CNPJ 
nº 34.198.480/0001-69. Objeto: Alteração do gestor e fiscal do mesmo, passando a 
gestão/fiscalização de Ricardo Luiz da Silva para William Ricardo da Fonseca. Data 
da Assinatura: 10 de fevereiro de 2021.

1° Termo de apostilamento á Ata de Registro de Preços n° 032/SAS/2020. Con-
tratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: RD LED COMERCIAL 
EIRELI ME, CNPJ nº 29.413.075/0001-86. Objeto: Alteração do gestor do mesmo, 
passando a gestão de Camilla Costa Pinto Fonseca para Cristiano Rezende Ferreira. 
Data da Assinatura: 11 de fevereiro de 2021.
 
1° Termo de apostilamentoá Ata de Registro de Preços n°050/SAS/2020. Contratan-
te: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor:LUCAS ANTÔNIO FRANKLIN 
REIS, CNPJ nº 35.425.512/0001-84. Objeto: Alteração do gestor da mesma, pas-
sando a gestão de Ricardo Luiz da Silva para William Ricardo da Fonseca. Data da 
Assinatura: 12 de fevereiro de 2021.
 
1° Termo de apostilamentoá Ata de Registro de Preços n° 051/SAS/2020. Contra-
tante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: AMETTAL INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 37.059.533/0001-59. Objeto: Alteração 
do gestor da mesma, passando a gestão de Ricardo Luiz da Silva para William Ricar-
do da Fonseca. Data da Assinatura: 12 de fevereiro de 2021.

1° Termo de apostilamento á Ata de Registro de Preços n° 030/SAS/2020. Contra-
tante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E 
CONTROLES INDUSTRIAIS EPP, CNPJ nº 13.194.692/0001-06. Objeto: Alteração do 
gestor do mesmo, passando a gestão de Camilla Costa Pinto Fonseca para Cristiano 
Rezende Ferreira. Data da Assinatura: 18 de fevereiro de 2021.

1° Termo de apostilamento á Ata de Registro de Preços n° 034/SAS/2020. Contra-
tante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: G.P.A GERENCIAMENTO 
E PROJETOS EIRELI, CNPJ nº 11.175.931/0001-47. Objeto: Alteração do gestor do 
mesmo, passando a gestão de Camilla Costa Pinto Fonseca para Cristiano Rezende 
Ferreira. Data da Assinatura: 18 de fevereiro de 2021.

1° Termo de apostilamento ao Contrato n° 024/SAS/2020. Contratante: SAS - Servi-
ço de Água e Saneamento. Fornecedor: GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.091.655/0001-40. Objeto: Alteração do gestor 
do mesmo, passando, a partir da presente data, a ser Cristiano Rezende Ferreira. 
Data da Assinatura: 18 de fevereiro de 2021.

1° Termo de apostilamento ao Contrato n° 035/SAS/2020. Contratante: SAS - 
Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ nº 
38.875.381/0001-25. Objeto: Alteração do gestor do mesmo, passando, a partir 
da presente data, a ser Camilla Costa Pinto Fonseca. Data da Assinatura: 18 de 
fevereiro de 2021.

1° Termo de apostilamento ao Contrato n° 045/SAS/2020. Contratante: SAS - Servi-
ço de Água e Saneamento. Fornecedor: DANI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – 
ME, CNPJ nº 27.589.503/0001-09. Objeto: Alteração do gestor do mesmo, passan-
do, a partir da presente data, a ser Waldecy da Silva Machado. Data da Assinatura: 
18 de fevereiro de 2021.
 
1° Termo de apostilamento ao Contrato n° 046/SAS/2020. Contratante: SAS - Ser-
viço de Água e Saneamento. Fornecedor: MRG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 
EIRELI, CNPJ nº 23.182.035/0001-94. Objeto: Alteração do gestor do mesmo, pas-
sando, a partir da presente data, a ser Cristiano Rezende Ferreira. Data da Assina-
tura: 18 de fevereiro de 2021.

 
 

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS 
Avenida Governador Benedito Valadares, 181 - Padre Cunha – CEP: 36.202-328 – Barbacena – MG. 

Tel.: (32) 3339-6800 – Fax: (32) 3339-6805  
 

 

Mês Nº  Objeto Data  Fornecedor Valor Total 

FEVEREIRO 

06/2021 
Aquisição de papel couchê branco A4 a ser 

utililizado no Setor de Meio Ambiente do SAS, para 
emissão das Licenças e Autorizações Ambientais. 

05/02/2021 Livraria BernardeteLtda  R$ 41,97  

07/2021 

Empresa especializada em fornecimento e 
instalação de vidros incolores de 04mm para serem 

instalados no Setor de  Atendimento do SAS, em 
razão da epidemia do Novo Coronavirus (COVID-

19) e vidros Silésio de 04mm para serem instalados 
em diversos pontos da Sede. 

09/02/2021 Elisabete Guimaraes Rodrigues - 
ME   R$ 1.913,63  

08/2021 
Aquisição de produtos alimentícios com o objetivo 
de incrementar o café oferecido aos servidores do 

SAS nos dois turnos (manhã e tarde). 
09/02/2021 Supermercado Souvenir Ltda  R$ 918,80  

09/2021 

Aquisição de pastas processo para Licenciamento 
Ambiental, Intervenção Ambiental e Notificação de 
Infração Ambiental a serem utilizadas na Diretoria 

de Meio Ambiente do SAS. 

11/02/2021 Super Gráfica Carvalho 
Barbacena Ltda  R$ 1.250,00  

10/2021 
Aquisição de peças de reposição para motocicletas 
modelo CG 125 Fan KS ano 2014/2015 que atende 

o Setor de Abastecimento de Água do SAS. 
22/02/2021 Ednaldo Santos Abreu - ME  R$ 1.130,00  
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BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO MUNICIPAL

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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