BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2022
- Inserção da marca falada na voz do locutor do quadrilhão, totalizando 02(duas)
inserções;
-Disponibilização de espaço para instalação de até 02(dois) balões blimps ou infláveis personalizados em área a ser definida pela organização. O material e instalação
é de total responsabilidade do patrocinador;
- Disponibilização de 02(duas) credenciais Trânsito Livre, exclusivo para a guarda de
veículos no estacionamento do Parque de Exposições;
- Disponibilização de espaço para 02(duas) placas banners na área de show, no
tamanho de 2mX0,70m;
- Disponibilidade de distribuição de materiais de divulgação do patrocinador;
- Gravação de stories no dia do evento do stand do patrocinador a ser veiculado nos
instagram @visitebarbacena.
II) Faixa nº2 – 06(seis) Cotas“MASTER” = R$2.000,00 (dois mil reais);
- Marca divulgada em materiais relacionados ao evento a partir da data de 18 de
julho de 2022;
- Disponibilidade de espaço para a montagem de stand com tamanho máximo de
3mX3m, conforme a área a ser definida pela organização (montagem de total responsabilidade do patrocinador);
-Veiculação sonora da marca durante os dois dias de evento, totalizando 10(dez)
inserções;
- Marca divulgada no telão do palco principal, totalizando 10(dez) inserções;
- Inserção da marca falada na voz do locutor do quadrilhão, totalizando 01(uma)
inserção;
-Disponibilização de espaço para instalação de 01(um) balão blimp ou infláveis
personalizados em área a ser definida pela organização. O material e instalação é
de total responsabilidade do patrocinador;
- Disponibilização de 01(uma) credenciais Trânsito Livre, exclusivo para a guarda de
veículos no estacionamento do Parque de Exposições;
- Disponibilização de espaço para 01(uma) placa banner na área de show, no tamanho de 2mX0,70m;
III) Faixa nº3 – 08(oito) Cotas“Especial” = R$1.000,00 (um mil reais);
- Marca divulgada em materiais relacionados ao evento a partir da data de 18 de
julho de 2022;
- Disponibilidade de espaço para a montagem de stand com tamanho máximo de
2mX2m, conforme a área a ser definida pela organização (montagem de total responsabilidade do patrocinador);
-Veiculação sonora da marca durante os dois dias de evento, totalizando 04(quatro)
inserções;
- Marca divulgada no telão do palco principal, totalizando 04(quatro) inserções;
- Disponibilização de 01(uma) credenciais Trânsito Livre, exclusivo para a guarda de
veículos no estacionamento do Parque de Exposições;
- Disponibilização de espaço para 01(uma) placa banner na área de show, no tamanho de 2mX0,70m;
III) Faixa nº4 – 10(dez) Cotas“Bronze” = R$600,00 (seiscentos reais);
- Marca divulgada em materiais relacionados ao evento a partir da data de 18 de
julho de 2022;
-Veiculação sonora da marca durante os dois dias de evento, totalizando 05(cinco)
inserções;
- Disponibilização de espaço para 01(uma) placa banner na área de show, no tamanho de 2mX0,70m;
2.2 – Serão disponibilizados 28(vinte e oito) cotas aos interessados, respeitando a
disponibilidade de espaço útil para expositores, podendo um mesmo proponente
oferecer propostas que abranjam mais de um tipo de cota. Em caso de esgotamento de cotas/espaços, será realizado sorteio em sessão pública que será realizada
no dia 15 de julho de 2022, às 14h, na sala de reuniões da Diretoria de Cultura,
Desporto e Turismo/SEDEC.
2.3 –Todas as propostas apresentadas, que cumpram as exigências do chamamento, poderão ser aceitas. No caso de duas empresas do mesmo setor oferecerem a
mesma cota ou serviços de estrutura do mesmo valor econômico e exigirem exclusividade, será utilizado o critério de sorteio.
3 – DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO
3.1– Poderão participar do chamamento pessoas jurídicas que demostrem capacidade econômico-financeira para honrar a cota de patrocínio pleiteada.
3.2 – É permitida a participação, em conjunto, de duas ou mais pessoas jurídicas
como proponentes nesse Chamamento.
4- DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO
4.1- As propostas de patrocínio apresentadas deverão estar acompanhadas de termo(s) de compromisso de patrocínio emitido(s) em nome da(s) pessoa(s) jurídicas
interessada(s), isoladamente ou em conjunto.
4.2- O(s) termo(s) de compromisso de patrocínio devem estar assinados por representante legal da pessoa jurídica correspondente, discriminando o valor proposto,
de maneira a demonstrar a respectiva capacidade financeira para a realização do
objeto do patrocínio.
4.3- Cada proponente poderá manifestar interesse em patrocinar o evento oferecendo o valor de patrocínio correspondente a uma ou mais faixas estipuladas no
item 2.1.
4.4- As proponentes deverão instruir sua proposta de patrocínio com a seguinte
documentação:
I) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II) cópia dos documentos de identificação(RG e CPF) do representante legal da
proponente e respectivo comprovante de residência;
III) carta de apresentação de proposta alternativa de patrocínio;
4.5- Os documentos solicitados deverão ser apresentados na Diretoria de Cultura,
Deporto e Turismo/SEDEC, em envelope lacrado.
5 – DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO
5.1- Os interessados em participar do presente Chamamento deverão apresentar
PROPOSTA DE PATROCÍNIO junto ao protocolo da Diretoria de Cultura, Desporto

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL
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 nº
5.089, de 2021; e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de
Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 23.454 - DESIGNAR Comissão Especial composta por Matheus Henrique Maia Lisboa, Sheilla Raquel de Araújo Gava, Rhuan Dutra Profeta, Márcio de
Paiva e Luana Nayara da Conceição, para, sob a presidência do primeiro, proceder à
análise dos requerimentos/processos de aprovação de construções edificadas sobre
o recuo exigido pela Lei nº 801/1962. Barbacena, 05 de julho de 2022.
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 4.997, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, II, da Constituição do
Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 23.460 - NOMEAR Jeuza Valéria Candian, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor de Gestão do Servidor, na Secretaria Municipal de Educação, Desportos e Cultura - SEDEC, a partir desta data. Barbacena, 06
de julho de 2022.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
DESPORTO E CULTURA - SEDEC
Secretária: Mara Cristina Piccinin de Souza

EDITAL
Edital Nº 007/2022
Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo/SEDEC - Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura.
“Chamamento público para seleção de empresas e instituições visando o patrocínio
para a realização do evento Arraiá BQ 2022, por meio de cotas de patrocínio por
meio de valores, bens, serviços ou utilidades.”
A SEDEC – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, através da Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo, torna público o presente Edital e faz saber
que estará recebendo propostas de patrocínio para a realização do evento Arraiá BQ
2022, nos termos aqui estabelecidos.
Preâmbulo
O Arraiá BQ 2022, será promovido pela Prefeitura Municipal de Barbacena, através
da Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo/SEDEC, no Parque de Exposições Senador Bias Fortes, localizado na BR265, KM 05, Bairro João Paulo II, Barbacena/
MG, nos dias 23 e 24 de julho de 2022. A realização visa gerar entretenimento aos
barbacenenses e visitantes, proporcionando visibilidade aos patrocinadores, divulgando e ampliando o potencial de Barbacena como destino turístico.
DO OBJETO
1.1- Constitui objeto do presente edital de chamamento público a seleção de empresas e instituições visando o patrocínio para realização do evento Arraiá BQ 2022,
que manifestem interesse em colaborar com a Diretoria de Cultura, Desporto e
Turismo/SEDEC e demais envolvidos.
1.2- As empresas selecionadas nos termos deste Edital celebrarão Termo de Patrocínio, no qual constará, especificamente, a disponibilização de espaço para montagem de Stand com finalidade de exibição e comercialização de produtos e serviços
a clientes e ao público em geral, publicidade do(s) nome(s) e/ou marca(s) de cada
patrocinador nos materiais relacionados à promoção, divulgação e programação
do evento, bem como as demais contrapartidas estabelecidas entre as partes para
viabilização do pretendido patrocínio.
1.3- Os recursos disponibilizados pelos selecionados à título de patrocínio deverão
ser através de bens ou serviços aplicados na promoção, organização e execução
do evento, ficando sob responsabilidade do selecionado a negociação e pagamento
direto aos fornecedores.
2- DO OBJETO DO PATROCÍNIO
2.1- A PROPOSTA DE PATROCÍNIO para ativação de marca(s)para o evento Arraiá
BQ 2022 e disponibilização de espaços para STAND durante o mesmo, poderá ser
feita segundo 04(quatro) faixas de contrapartidas monetárias, de bens, através da
prestação de serviços e/ou utilidades, conforme abaixo os valores e contrapartidas:
I) Faixa nº1 – 04(quatro)Cotas “PREMIUM” = R$5.000,00 (cinco mil reais).
- Marca divulgada em materiais relacionados ao evento a partir da data de 18 de
julho de 2022;
- Disponibilidade de espaço para a montagem de stand com tamanho máximo de
6mX6m, conforme a área a ser definida pela organização (montagem de total responsabilidade do patrocinador);
-Veiculação sonora da marca durante os dois dias de evento, totalizando 20(vinte)
inserções;
- Marca divulgada no telão do palco principal, totalizando 20(vinte) inserções;
1

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2022
EXTRATO DE CONTRATOS

e Turismo/SEDEC, situado na Praça Adriano de Oliveira, s/nº - Estação Ferroviária,
Prédio Central, 2º andar, de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 18h. Serão
aceitas propostas até as 13h do dia 14 de julho de 2022.
5.1.1- As propostas de patrocínio serão analisadas em sessão pública no dia 14
de julho de 2022, às 14h, na sala de reuniões da Diretoria de Cultura, Desporto e
Turismo/SEDEC.
5.1.2- Durante a sessão serão aceitos novos lances por parte do(s) proponente(s).
5.2- A seleção das propostas de patrocínio será processada e julgada pela Comissão
Especial de Avaliação do evento Arraiá BQ 2022, composta pelos servidores: Alexandre Braga Soares, Cristiane Cleres Campos e Giovane Leonel Tavares.
5.2.1- Caberá recurso às decisões de avaliação no prazo de até 05(cindo) dias úteis
da publicação da decisão.
5.3- A Comissão Especial de Avaliação do evento Arraiá BQ 2022, poderá realizar
diligências e requerer informações adicionais sobre as propostas apresentadas, inclusive quanto a capacidade econômica e financeira dos eventuais patrocinadores.
6- DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1- Após a seleção do(s) proponente(s), a Comissão Especial de Avaliação encaminhará o resultado ao Secretário Municipal de Gabinete para a devida homologação
do procedimento, o qual providenciará para que ocorra a sua publicação no Diário
Oficial do Município.
6.2- Os interessados poderão obter informações adicionais ou maiores esclarecimentos a respeito do edital junto à Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo/SEDEC
durante a captação de patrocínio para do evento Arraiá BQ 2022, pelo e-mailcultura@barbacena.mg.gov.br ou telefone(32)3339-2084.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 072/2022. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Assistência
Social – SEMAS. Contratada: DISTRIBUIDORA VIB LTDA, empresa inscrita no CNPJ
sob o nº 29.455.568/0001-89. Processo Licitatório nº 032/2022 – Pregão Eletrônico
nº 019/2022. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de cestas
básicas para distribuição gratuita, com objetivo de suprir as necessidades das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em atendimento ao
disposto na Política Nacional de Assistência Social – Benefícios Eventuais, conforme
condições e especificações contidas no Edital. Valor total: R$ 243.320,00 (duzentos
e quarenta e três mil trezentos e vinte reais). Data de assinatura: 04/07/2022.
Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares
do Nascimento (Prefeito Municipal), Daniel Martins de Mello Neto (Secretário Municipal de Assistência Social - SEMAS) e Marco Antônio Moreira Rangel (Contratado).
Gerência e Fiscalização Contratual: Patrícia Ribeiro de Medeiros, Diretora de Programas Sociais - SEMAS.
Extrato de Contrato de Aquisição nº 073/2022. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde
Pública – SESAP, Fundo Municipal de Saúde Pública – FMS, inscrito no CNPJ nº
14.675.553.0001/59. Contratada: ALFAGÁS LTDA - EPP, empresa inscrita no CNPJ
sob o nº 24.030.552/0001-00. Processo Licitatório nº 065/2022 – Pregão Eletrônico
nº 033/2022. Objeto: Constitui objeto do presente contrato aquisições de equipamentos e materiais permanentes com base na Resolução SES/MG nº 7169/2020,
objetivando o apoio e fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência vinculada
ao programa “Melhor em Casa”, conforme condições e especificações contidas no
Edital. Valor total: R$ 13.189,00 (treze mil cento e oitenta e nove reais). Data
de assinatura: 06/07/2022. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil
Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde Pública) e Cesar Roberto de Rezende
(Contratado). Gerência e Fiscalização Contratual: Daniel Ramalho Dutra – Assessor
Executivo SESAP.

Barbacena, 06 de julho de 2022.
Alexandre Braga Soares - Diretor de Cultura, Desporto e Turismo/SEDEC

Mara Cristina Piccinin de Souza – Secretária Municipal de de Educação Desporto e Cultura – SEDEC

ANEXO 1
MINUTA DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA ALTERNATIVA DE
PATROCÍNIO
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ou CARIMBO)
Pelo presente documento, a empresa ____________________________________
___________________________________ , inscrita no CNPJ nº ______________
_____________________________________, com endereço à_______________
_______________________________________ , na pessoa do Sr(a)._________
__________________________________________ , seu/sua representante legal,
documento de identidade (RG) nº , registrado no CPF/MF sob o nº___________
____________________________ , vem apresentar proposta de patrocínio para
realização do evento Arraiá BQ 2022, conforme Edital, acompanhada dos documentos solicitados, comprometendo-se a honrar, em caráter irrevogável e irretratável
com o patrocínio cota_____________________________________(nome da cota),
referente ao fornecimento de itens de infraestrutura/bens/serviços, no valor total
estimado de R$_____________________________ , (valor por extenso), conforme
documento fiscal a ser anexado a esta proposta.
Local:____________________________ ,____ de__________________de 2022.
_____________________________________________________
Nome e assinatura do sócio/representante legal da empresa

Extrato de Contrato de Aquisição nº 074/2022. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde
Pública – SESAP, Fundo Municipal de Saúde Pública – FMS, inscrito no CNPJ nº
14.675.553.0001/59. Contratada: TEX HEALTH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 37.870.506/0001-61. Processo Licitatório nº
065/2022 – Pregão Eletrônico nº 033/2022. Objeto: Constitui objeto do presente
contrato aquisições de equipamentos e materiais permanentes com base na Resolução SES/MG nº 7169/2020, objetivando o apoio e fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência vinculada ao programa “Melhor em Casa”, conforme condições
e especificações contidas no Edital. Valor total: R$ 223,53 (duzentos e vinte e três
reais e cinquenta e três centavos). Data de assinatura: 06/07/2022. Vigência: 12
(doze) meses. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde
Pública) e Patrícia Seelig Reinhr (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual:
Daniel Ramalho Dutra – Assessor Executivo SESAP.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 075/2022. Contratante: Município
de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de
Saúde Pública – SESAP, Fundo Municipal de Saúde Pública – FMS, inscrito no CNPJ
nº 14.675.553.0001/59, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC, da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, da Secretaria Municipal de Trânsito
e Mobilidade Urbana – SETRAM, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – SEAPA, da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP e da
Guarda Civil Municipal – GCM. Contratada: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS
LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 07.797.967/0001-95. Processo Licitatório nº 050/2022 – Inexigibilidade Licitatória nº 008/2022. Objeto: Constitui objeto
do presente instrumento a contratação de empresa especializada no fornecimento
de assinatura anual de acesso à ferramenta/solução tecnológica de pesquisas de
preços praticados pela Administração Pública, conforme condições e especificações
contidas no Edital. Valor: R$ 97.785,00 (noventa e sete mil e setecentos e oitenta e
cinco reais). Data de assinatura: 06/07/2022. Vigência: 12 (doze) meses, a contar
da data de sua assinatura. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares
do Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal
de Saúde Pública – SESAP/FMS), Tatiana Filardi de Campos (Secretária Municipal
de Planejamento e Gestão – SEPLAN), Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretária
Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC), Daniel Martins de Mello Neto
(Secretário Municipal de Assistência Social – SEMAS), Paulo Pereira do Carmo (Secretário Municipal Trânsito e Mobilidade Urbana – SETRAM), Frederico Fernandes
Vieira (Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA),
Giovanni Anderson de Souza Cristo (Secretário Municipal de Obras Públicas – SEMOP), Luiz Cláudio Domith de Paula (Comandante da Guarda Civil Municipal – GCM)
e Rudmar Barbosa dos Reis (Empresa Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: Dayanne Kelly Heleno Alves – Chefe de Informação em Saúde – SESAP, Willian
de Oliveira Faria – Diretor de Logística – SEPLAN, Maikon Sebastião dos Santos
Furtado – Assessor de Gestão Integrada – CGM, Mariane Cristina Silva Assis – Assessora – SEDEC, Marilúzia Navarro Ananias de Souza – Chefe do CRAS – SEMAS,
Paula Cristina Nascimento de Almeida – Chefia de Contratos e Convênios – SEMOP,
Leonardo de Souza Ramos – Diretor Executivo – SEAPA e Maria Gabriela Campos da

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN
Secretária: Tatiana Filardi de Campos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - AVISO DE LICITAÇÃO – PE 051/2022
– PRC 085/2022. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo para assistência odontológica clínica. Abertura: 22/07/2022 – Horário: 09:00h.
Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br – Marcos Vinícius do Carmo – Diretor
de Licitações.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 057/2022. Órgão Gerenciador: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento– SEAPA. Empresa Classificada: COSTA
& AUGUSTO LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 07.417.545/0001-47.
Processo Licitatório nº 057/2022 – Pregão Eletrônico nº 030/2022. Objeto: Registro
de preços para futura e eventual aquisição contratação de laboratório para análise
de solos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – SEAPA, do município de Barbacena (MG), pelo período
de 12 meses, conforme especificações, obrigações, condições comerciais e demais
informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura:
23/06/2022. Nomes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito
Municipal), Frederico Fernandes Vieira (Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento-SEAPA) e José Eustáquio Ambrósio da Costa (Empresa Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: Fábio Ribeiro de Souza, Assessor VI- SEAPA.

2

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2022
001/2022-SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as etapas previstas no Processo
Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 001/2022 e demais
legislações vigentes, determina:
1. Fica convocado o candidato abaixo para comparecer no SAS, no dia 07 de julho,
às 07:00 horas, situada na Av. Governador Benedito Valadares, bairro Padre Cunha,
para assinatura do contrato de trabalho:
CARGO DE SERVENTE DEPEDREIRO

Silva – Assessora de Controle de Trânsito – SETRAM.
Extrato de Contrato de Fornecimento nº 076/2022. Contratante: Município de
Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de
Educação, Desporto e Cultura - SEDEC. Contratada: LEANDRO ARAÚJO MELO
10571605630, inscrito no CNPJ sob o nº 43.098.877/0001-70. Processo Licitatório
nº 064/2022 – Pregão Eletrônico nº 036/2022. Objeto: Constitui objeto do presente
contrato a aquisição e instalação de uma placa instagramável com iluminação – EU
AMO BQ, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, conforme condições e especificações contidas no Edital.
Valor total: R$ 13.598,00 (Treze mil quinhentos e noventa e oito reais). Data de
assinatura: 06/07/2022. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam:
Carlos Augusto Soaresdo Nascimento (Prefeito Municipal), Mara Cristina Piccinin de
Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC), Leandro
Araújo Melo (Contratado). Gerência e Fiscalização Contratual: Alexandre Braga Diretor de Cultura, Desporto e Turismo.

CLASSIFIC.

NOME

DT. NASC.

CPF

PONTOS
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FELIPE FERNANDO FERREIRA

12/02/1992

***8635

10,00

Daniel Salgarello
Diretor Geral do SAS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
002/2018-SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as etapas previstas no Processo
Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 002/2018 e demais
legislações vigentes, determina:
1. Fica convocado o candidato aprovado na 1ª etapa e listados no ANEXO II para
que, no prazo de 07 de julho a 17 de agosto de 2022 apresentem na Divisão de
Recursos Humanos do SAS, situada na Av. Governador Benedito Valadares, bairro
Padre Cunha, os seguintes itens:
a) Comprovação de experiência por meio de registro de contrato de trabalho na
CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de
Direito Privado relativa à empresa do ramo pertinente à atividade, na qual deverão constar CNPJ e firma reconhecida, conforme exigido no edital para os cargos
pertinentes;
b) Documentação listada no ANEXO I.
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1,
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presente Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procurador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 09:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanharem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br).

MUNICÍPIO DE BARBACENA – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – ADESÃO A ATA
Nº 006/2022 – PROCESSO Nº 088/2022 – Objeto: Adesão à Ata de Registro de
Preços do Consórcio AMESP MG, para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista,
sem fornecimento de combustível, com quilometragem livre, incluindo manutenção
preventiva e corretiva, reposição de peças, e seguro total, objetivando atender às
necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta do Poder Executivo
do Município de Barbacena/MG. Empresa Vencedora: LUIZ VIANA TRANSPORTE
LTDA – CNPJ 07.590.934/0001-70, pelos valores unitários conforme descrito: item
01 R$ 2.437,00; item 02 R$ 4.100,00; item 03 R$ 6.700,00 e item 04 R$ 8.220,00,
tudo conforme documentação constante nos autos. Homologado em 05/07/2022.
Carlos Augusto Soares do Nascimento - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARBACENA – HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO Nº
041/2022 - PE Nº 023/2022 – Objeto: Contratação de SEGURO TOTAL, para veículos leves, médios, pesados e duas rodas pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Barbacena ou cedidos de outras entidades. Fornecedor: GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ – 90.180.605/0001-02, com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63; Valor total: R$201.246,35 (duzentos e um
mil e duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Homologado em
24/06/2022. Carlos Augusto Soares do Nascimento - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARBACENA – HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO Nº
051/2022 - PE Nº 027/2022 – Objeto: Aquisição de 30 (trinta) unidades de barraca tipo de feira 2,0 x 2,0 com balcão frontal, lona listrada de verde e branca,
personalizada, sendo a impressão de logo em 6 (seis) cores em caixa com fundo
branco, na parte frontal abaixo do balcão. Fornecedor: AIALA SERVICE LTDA, CNPJ
44.921.283/0001-80, com o lote único, no valor total de R$43.213,50 (quarenta e
três mil duzentos e treze reais e cinquenta centavos). Homologado em 05/07/2022.
Carlos Augusto Soares do Nascimento - Prefeito Municipal.

Daniel Salgarello

Diretor Geral do SAS

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e
impressão no endereço http://barbacena.mg.gov.br/2/concurso/docs/Formul%C3%A1rio%20-%20Processo%20Seletivo%20-%20Preench%C3%ADvel.pdf
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo claro.
2) Original e cópia da Carteira de Identidade;
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado);
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleitoral Endereço: http://www.tse.
jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao -eleitoral
5) Original e cópia do CPF;
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver);
9) Comprovante de residência (Xerox).
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para comprovação da escolaridade exigida pelo respectivo cargo ou função;
11) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*;
12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo público (poderá ser
apresentado na assinatura do contrato);
13) Ficha cadastral do Servidor*;
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Renda), ou, caso não possua bens ou valores, declaração de inexistência de bens e
valores*;
15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal*;
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provimento em comissão*
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, que fica na Rua 13 de Maio, 34 Centro , telefone 3339-2019).
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do
contrato bancário. Obs.: Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega
de documentos – RH);
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribui-

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
Extrato de Termo de Adesão nº 005/2022. Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Educação,
Desporto e Cultura - SEDEC. Processo Administrativo nº 082/2022. Objeto: Adesão
à Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico SRP nº 018/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, visando a aquisição de equipamentos de informática para a implementação de projeto multimídia educacional, englobando: equipamentos, treinamento e suporte técnico para usabilidade, configuração, customização, implantação
e manutenção de ferramentas tecnológicas, destinados aos alunos e docentes das
unidades municipais de ensino, conforme especificações e proposta de preços que
integram o presente assento independentemente de transcrição. Empresa Classificada: DIGITAL WAY INFORMÁTICA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.169.604/0001-66.
Valor Total da Adesão: R$ 3.074.400,00 (três milhões setenta e quatro mil e quatrocentos reais). Data de Assinatura: 06/07/2022. Nome das partes que assinam:
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal) e Mara Cristina Piccinin
de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC). Gerência
e Fiscalização da Adesão: Mariane Cristina Silva Assis – Assessora de Gabinete –
SEDEC.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Diretor: Daniel Salgarello

PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
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Câmara Municipal de Barbacena
Palácio da Revolução Liberal
Poder Legislativo
A Câmara Municipal de Barbacena, em cumprimento ao disposto no art. 17,
parágrafo único, da Constituição do Estado de Minas Gerais, declara que não
houve despesas com publicidade no 2º trimestre de 2022.

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2022
ção dos foros criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos,
das Justiças Federal e Estadual, e folhas de antecedentes emitidas, no máximo, há
seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos; As
Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais: 19.1 - Certidão
da Justiça Federal Via Internet no Endereço: http://www.jfmg.jus.br (Se for de
Barbacena, gentileza selecionar a opção: Subseção Judiciária - São João Del Rei)
19.2 – Certidão da Justiça Estadual Via internet no Endereço: http://www.tjmg.
jus.br Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/
MG - Telefone: 3339-5000 19.3 - Certidão da Polícia Civil - Via Internet no Endereço:
https://wwws.pc.mg. gov.br
ANEXO II
CANDIDATO CONVOCADO
CARGO DE ENCARREGADO
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NOME

CPF

DATA NASC.

NOTA

RONIELE ORIDES VILELA

*******46-40

30/09/1996
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Barbacena, 06 de julho de 2022.
NILTON
CEZAR DE
ALMEIDA:685
01285668

Nilton Cézar de Almeida
Presidente da Câmara Municipal

TERCEIROS
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA
DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA
MANTIQUEIRA - CODAMMA

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Presidente: Carlos Augusto Soares do Nascimento

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Extrato de Ata de Registro de Preço, Processo nº 009/2021, Pregão Presencial
nº 005/2021 Órgão Gerenciador: CODAMMA – Barbacena/MG. Detentor da ATA:
VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA, inscrita no CNPJ:
18.747.757/0001-09, empresa remanescente em 2º lugar. OBJETO: Contratação de
empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, visando a
manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública dos seguintes municípios consorciados: ANTÔNIO CARLOS – BARBACENA – BIAS FORTES
- CAPELA NOVA – CIPOTÂNEA – RESSAQUINHA – IBERTIOGA – SANTA RITA DO
IBITIPOCA – SENHORA DOS REMÉDIOS, englobando o Perímetro Urbano, Zona Rural e Bairros mais afastados (antes conhecidos como Distritos), com FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. Valor Total: R$ 306.939,89
(trezentos e seis mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos),
perfazendo 19.466 pontos de iluminação pública, cada ponto por R$ 3,24 (três reais
e vinte e quatro centavos) Vigência: 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias. Barbacena/MG 05/07/2022. Pedro Paulo Moreira Teles – Presidente da CPL/Pregoeiro.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Nilton Cézar de Almeida

ERRATA
Onde se lê na Portaria nº. 144/2022 – “Wagner Victor de Almeida’; publicada no
e-DOB – Diário Oficial do Município do dia 01.07.22, leia-se “Wagner Victor de Almeida Nascimento” Câmara
- em 06.07.22
- Vereador
Cézar de Almeida– Presidente.
Municipal
deNilton
Barbacena
Palácio da Revolução Liberal
Poder
Legislativo
DESPESAS
A Câmara Municipal de Barbacena, em cumprimento ao disposto no art. 17,
parágrafo único, da Constituição do Estado de Minas Gerais, declara que não
houve despesas com publicidade no 2º trimestre de 2022.

Barbacena, 06 de julho de 2022.
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