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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 07 DE OUTUBRO DE 2020

DECRETOS MUNICIPAIS

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos
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DECRETO MUNICIPAL Nº 8.730

“Regulamenta os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos 
pelo Município de Barbacena, para a execução das ações emergenciais destinadas 
ao setor cultural, previstas na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 regu-
lamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com a legislação em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020; e na forma do art. 26, inciso I da Cons-
tituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Decreto regulamenta os procedimentos necessários à aplicação dos 
recursos recebidos para a execução das ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural, de competência do Município, conforme incisos II e III do art. 2º da Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, em observância ao disposto no § 4º do 
art. 2º do Decreto Federa nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.
Art. 2º O Comitê Gestor Municipal das ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural, instituído pelo Decreto Municipal nº 8.699 de 11 de agosto de 2020 e 
nomeado pela Portaria 21.800, de 25.08.2020, constitui parte integrante de todo 
sistema de operacionalização da Lei “Aldir Blanc”.
Art. 3º Todos os órgãos da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal 
prestarão, quando necessário, apoio ao comitê municipal de implementação das 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural, providenciando os meios adminis-
trativos e operacionais necessários para a execução das ações, transferência dos 
recursos e publicações legais.

CAPITULO II
DO SUBSÍDIO MENSAL

Art. 4º O subsídio mensal de que trata o inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 
14.017, de 2020, que terá valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), será concedido a espaços artísticos e culturais, micro-
empresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações 
culturais comunitárias que satisfaçam os seguinte requisitos:
I – Apresentação de documento que comprove:
a) a constituição jurídica, no caso de entidade, empresa ou cooperativa, acom-
panhada de cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitido pela 
Secretaria da Receita Federal;
b) ata de constituição determinando o representante legal da pessoa jurídica;
c) declaração assinada pelos membros do coletivo, quando se tratar de grupo cul-
tural que não possui constituição jurídica e/ou inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ, com a identificação pessoal de todos os seus membros e 

indicação do responsável pelo espaço cultural;
II – portfólio ou documentação que comprove a atuação cultural do espaço do 
requerente, podendo ser constituída de fotografias, vídeos, declarações, matéria 
jornalística, publicações em redes sociais, links de sites, dentre outros, que de-
monstrem o histórico do espaço e/ou sua função cultural no Município, se estas não 
tiverem sido anexadas ao cadastro;
III – comprovantes de despesas de manutenção do espaço cultural no período 
do estado de calamidade pública decorrente da epidemia COVI-19, declarada pelo 
Decreto Legislativo nº 6/2020, do Congresso Nacional, iniciado em 20 de março 
de 2020 e com previsão até 31 de dezembro de 2020, apresentando, em especial:
a) custo de locação ou de financiamento do espaço artístico e cultural, se for o caso;
b) despesas relativas ao consumo de energia elétrica, água, internet e telefonia dos 
últimos 03 (três) meses, contados da apresentação do requerimento;
c) tributos incidentes sobre o imóvel que abriga o espaço artístico e cultural, se 
houver;
d) número de inscrição imobiliária do espaço artístico e cultural no Cadastro Imobi-
liário do Município e respectiva situação fiscal;
e) número e identificação dos funcionários contratados pelo espaço cultural, natu-
reza do vínculo laboral e apresentação da situação de recolhimento dos encargos 
respectivos;
IV – compromisso formal de prestação de contrapartida(s) a ser(em) prestada(s) 
após o reinício das atividades do espaço artístico e cultural, em serviços economi-
camente mensuráveis, a ser(em) realizada(s) prioritariamente em prol dos alunos 
de escolas públicas ou em espaços públicos da comunidade, de forma gratuita e 
em intervalos regulares, com indicação da periodicidade pretendida para a sua 
realização;
V – indicação de conta bancária para o recebimento do subsídio mensal para manu-
tenção do espaço artístico e cultural, aberta exclusivamente para esse fim;
VI – no caso de pleito de grupo cultural que não possui constituição jurídica e/ou 
CNPJ, indicação formalmente assinada por todos os membros do coletivo, da pes-
soa responsável para recebimento do subsídio mensal e pela respectiva prestação 
de contas ao Município;
VII – demonstração da interrupção das atividades artísticas e culturais do requeren-
te, podendo ser apresentada por autodeclaração;
VIII – apresentação de prova de inscrição e homologação em, no mínimo, um dos 
cadastros referidos no art. 6º da Lei Federal nº 14.017/2020;
IX - requerimento formal do subsídio mensal para manutenção do espaço artístico 
e cultura, com expressa previsão do valor solicitado, observado o limite do caput 
deste artigo.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I deste artigo, consideram-se espa-
ços culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da socieda-
de civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com 
finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam 
dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como aqueles referidos o 
art. 8º do Decreto Federal nº 10.464, de 2020.
Art. 5º Compete ao Comitê Gestor Municipal de implementação das ações emergen-
ciais destinadas ao setor cultural verificar o cumprimento dos requisitos estabeleci-
dos no art. 4º deste Decreto, definir o valor do subsídio mensal para manutenção 
do espaço artístico e cultural, em ato fundamentado, no prazo de 05 (cinco) dias 
contados da data de protocolo da solicitação, apontando o enquadramento do Es-
paço, nas seguintes classificações:
I - EC-01 – repasse de R$3.000,00 (três mil Reais), para espaços que atuam a dois 
anos no município, 
II - EC-02 – repasse de R$5.000,00 (cinco mil Reais), para espaços que atuam a 
dois anos no município, 
III - EC-03 – repasse de R$7.000,00 (sete mil Reais), para espaços que atuam a 
dois anos no município, 
IV - EC-04 -- repasse de R$10.000,00 (dez mil Reais), para espaços que atuam a 
dois anos no município.
Parágrafo único. O subsídio mensal para manutenção do espaço artístico e cultural 
será disponibilizado por 02 (dois) meses consecutivos, sendo os meses de outubro 
e novembro de 2020, conforme apresentado no Plano de Trabalho.
Art. 6º É vedado o recebimento cumulativo, pelo mesmo beneficiário, de dois ou 
mais subsídios mensais para manutenção, ainda que o requerente possua inscrição 
em mais de um dos cadastros referidos no art. 6º da Lei Federal nº 14.017, de 
2020, ou seja responsável por mais de um espaço artístico e cultural.
Art. 7º O beneficiário do subsídio mensal para manutenção do espaço artístico e 
cultural, antes do primeiro crédito do benefício, celebrará termo de responsabili-
dade junto à Administração Pública, assumindo o compromisso de prestar contas 
dos recursos recebidos, com vistas a comprovar que os valores foram utilizados em 
gastos relativos à manutenção da atividade cultural.
§ 1º O prazo para prestação de contas parcial da parcela liberada, será de 30 (trin-
ta) dias, contados da data do crédito na conta bancária indicada no inciso V do art. 
4º deste Decreto, e a sua apresentação será condição para a liberação do subsídio 
do mês subsequente.
§ 2º A prestação de contas será composta por comprovantes legais de pagamentos 
de despesas de manutenção da atividade cultural do beneficiário.
§ 3º A prestação de contas final obedecerá a disposição da Lei nº 14.017, de 2020.
Art. 8º Outras disposições necessárias, bem como, os critérios para a concessão 
farão parte do respectivo Edital.

CAPÍTULO III
DOS EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS E DEMAIS INSTRUMENTOS

Art. 9º O Comitê Gestor Municipal de implementação das ações emergenciais des-
tinadas ao setor cultural publicará os editais para a seleção das propostas a serem 
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financiadas com recursos relativos à ação emergencial 
de que trata o inciso III do art. 2º da Lei Federal nº 
14.017, de 2020, para os seguintes segmentos:
I – Prêmios;
II – bolsas, credenciamento ou chamadas públicas;
III – aquisição de bens e serviços vinculados às ativi-
dades culturais;
IV – instrumentos destinados à manutenção de agen-
tes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produ-
ções, de desenvolvimento, de atividades de economia 
criativa e de economia solidária, de produções audio-
visuais, de manifestações culturais, e realização de 
atividades artísticas e culturais que possam ser trans-
mitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de 
redes sociais e outras plataformas digitais.
§ 1º Os editais referidos no caput deste artigo deverão 
conter, no mínimo:
I - O objeto;
II - os prazos;
III - o limite de financiamento;
IV - o valor máximo por projeto;
V - as condições de participação;
VI - as formas de habilitação, de julgamento, de libe-
ração de recursos e de execução;
VII - a forma e o prazo para prestação de contas;
VIII - os formulários de apresentação; e
IX - a relação de documentos exigidos.
§ 2º Havendo necessidade, será nomeada Comissão 
Avaliadora, para casos específicos, destinada ao jul-
gamento das propostas apresentadas, no âmbito dos 
editais de que trata este artigo.
Art. 10. O repasse dos recursos para as propostas con-
templadas nos editais ocorrerá em parcela única nas 
seguintes formas:
I - Transferência para a conta bancária exclusiva do 
projeto, mediante termo de responsabilidade e com-
promisso para proponente pessoa física e jurídica, 
com ou sem fins lucrativos, de direito privado;
II - transferência para a conta bancária da pessoa físi-
ca ou jurídica selecionada para receber premiação por 
iniciativa ou trajetória cultural de destaque.
Parágrafo único. No caso previsto no inciso I deste 
artigo, o repasse deverá ocorrer antes do início da 
execução do projeto.
Art. 11. O Comitê Gestor Municipal de implementação 
das ações emergenciais destinadas ao setor cultural 
fiscalizará e avaliará a execução das propostas con-
templadas por meio de editais, utilizando-se, para 
tanto, das informações apresentadas pelo proponente 
e outras disponíveis em meios de divulgação, internet 
ou colhidas em atos de fiscalização.
§ 1º A fiscalização presencial poderá ser realizada por 
amostragem, no caso de serem contemplados mais de 
10 (dez) propostas.
§ 2º O Comitê Gestor Municipal de implementação das 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural po-
derá obter demais informações sobre a execução das 
propostas com outros órgãos ou entidades.
Art. 12. A prestação de contas para os repasses efe-
tuados por termo de responsabilidade e compromisso 
deve comprovar o cumprimento do objeto em confor-
midade com o projeto cultural aprovado e o cumpri-
mento das metas e os resultados atingidos.
Parágrafo único. No caso de repasses efetuados a títu-
lo de premiação, por iniciativa ou trajetória cultural de 
destaque, não será devida a prestação de contas, uma 
vez tratar-se de objeto já cumprido, a ser comprova-
do no ato de inscrição e avaliado pelo Comitê Gestor 
Municipal de implementação das ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural.
Art. 13. Não sendo apresentada a prestação de contas 
na forma e no prazo estabelecidos no edital e no ter-
mo de responsabilidade e compromisso, o proponente 
ficará impedido de apresentar novas propostas e de 
receber recursos, devendo, o Comitê Gestor Municipal 
de implementação das ações emergenciais destinadas 
ao setor cultural comunicar, de imediato:
I - À Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, para 
suspensão de quaisquer valores do orçamento público 
ao proponente;
II – à Controladoria Geral do Município – CGEM, para 
apuração e aplicação de penalidades em Processo Ad-
ministrativo;
III – à Advocacia Geral do Município – AGM, para 

ajuizamento de competente ação de ressarcimento 
ao erário. 
Art. 14. A não apresentação tempestiva da prestação 
de contas fará o proponente incidir nas seguintes pe-
nalidades:
I - Caso a entrega ocorra até 45 (quarenta e cinco) 
dias após o prazo previsto, multa de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor financiado;
II – caso a entrega ocorra até 02 (dois) meses após o 
prazo previsto, multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor financiado e:
a) arquivamento, em definitivo, de outras propostas 
que tenham tramitação e que não tenham recebido 
financiamento;
b) encerramento, na fase em que se encontrarem, das 
propostas em execução, devendo a respectiva presta-
ção de contas ser apresentada no prazo previsto em 
regulamento.
Art. 15. Após a análise da prestação de contas, o pro-
cesso será concluído com uma das seguintes decisões:
I - Homologação;
II - homologação com ressalva;
III - homologação parcial; e
IV - rejeição.
§ 1º A homologação com ressalva ocorrerá quando o 
proponente tenha incorrido em falta de natureza for-
mal no cumprimento da legislação, da qual não resulte 
dano ao erário, desde que verificado o alcance das 
metas do objeto do projeto, cabendo, no caso, a san-
ção de advertência.
§ 2º Nos casos homologação parcial ou rejeição, o 
proponente ficará impedido de apresentar novos pro-
postas e receber recursos públicos do orçamento mu-
nicipal, sendo também, aplicável a penalidade prevista 
no inciso II do art. 13 deste Decreto.
§ 3º Se o proponente proceder à devolução dos va-
lores apurados nas decisões referidas nos incisos III 
e IV deste artigo, corrigida monetariamente pela Se-
cretaria Municipal da Fazenda e, no caso de apresen-
tação de prestação de contas intempestiva, acrescida 
da respectiva multa, terá seu cadastro municipal de 
cultura regularizado.
Art. 16. Constatada a execução do projeto em desa-
cordo com o aprovado, o proponente deverá proceder 
à devolução dos recursos indevidamente aplicados, 
estando sujeito às seguintes sanções, que poderão 
ser cumulativas:
I - Advertência;
II - multa correspondente a até 5% (cinco por cento) 
sobre o valor financiado;
III - suspensão do direito de apresentar propostas.
§ 1º A sanção de advertência tem caráter preventi-
vo e será aplicada quando verificadas irregularidades 
praticadas pelo proponente no âmbito da execução do 
projeto, que não justifiquem a aplicação de penalidade 
mais grave.
§ 2º A sanção de multa será aplicada quando verifi-
cadas irregularidades praticadas pelo proponente no 
âmbito da execução do projeto que demonstrem não 
alcance parcial das metas ou resultados propostos no 
projeto financiado.
§ 3º A sanção de suspensão do direito de apresentar 
propostas será aplicada quando for verificado desvio 
de finalidade na aplicação dos recursos concedidos ou 
inexecução do seu objeto.
§ 4º A constatação da execução em desacordo com o 
objeto e a respectiva aplicação das penalidades pre-
vistas neste artigo poderão ocorrer a qualquer tem-
po, a partir da liberação de recursos, no exercício da 
fiscalização.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. O Comitê Gestor Municipal de implementação 
das ações emergenciais destinadas ao setor cultural 
providenciará a publicação da programação de apli-
cação dos recursos da Lei Federal nº 14.017/2020 no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
do seu recebimento, pelo Município, na conta bancária 
específica, criada pela Plataforma +Brasil.
Art. 18. Compete ao Comitê Gestor Municipal de im-
plementação das ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural o remanejamento de recursos recebi-
dos pelo Município em decorrência da Lei Federal nº 
14.017, de 2020, desde que a divisão indicada entre as 

ações de subsídio mensal para manutenção de espa-
ços artísticos e culturais e a publicação de editais, cha-
madas públicas e outros instrumentos seja mantida.
Art. 19. Compete ao Comitê Gestor Municipal de im-
plementação das ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural a reversão ou remanejamento dos re-
cursos não destinados, em conformidade com o art. 
12 do Decreto Federal nº 10.464, de 2020.
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de outubro de 2020;
178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

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 em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Municipal nº 4.968, de 23 de outubro de 2019; e na 
forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.894 - TORNAR nula e sem efeito a 
Portaria nº 21.868, de 17.09.2020. Barbacena, 05 de 
outubro de 2020.

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 nº 
4.968, de 23 de outubro de 2019, e na forma do art. 
26, inciso II, da Constituição do Município de Barba-
cena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.895 - NOMEAR Ana Paula Viana 
Barbosa para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Chefe de Parcelamentos e Cobranças da 
Dívida Ativa, na Chefia da Dívida Ativa, da Diretoria de 
Receita – DIRE, na Secretaria Municipal de Fazenda - 
SEFAZ, a partir desta data. Barbacena, 05 de outubro 
de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 21.896 - 1 – REVOGAR a designação 
de Cacilda de Araújo Silva constante da Portaria nº 
19.091, de 25.10.2017; 2 – DESIGNAR Giselli da Sil-
va Cunha para compor, como presidente, a Comissão 
de Avaliação de Desempenho instituída pelo Decreto 
nº 8.218, de 17.10.2017. 3 – DISPOR que a presente 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Barbacena, 06 de outubro de 2020.

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 nos arti-
gos 157 e 161, ambos da Lei Municipal nº 3.245, e na 
forma do art. 26, II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 21.897 - 1 – DETERMINAR, em atendi-
mento ao Ofício nº 025/2020-CGEM-CCG, da Chefia 
de Corregedoria Geral, a instauração de Sindicância 
Investigativa para apurar eventuais responsabilidades 
de agentes públicos que deram causa à necessidade 
de instauração do Processo de reconhecimento de 
dívida nº 003/2020, referente à prestação de servi-
ços de divulgação das ações no trabalho social, na 
construção das estações de tratamento de esgoto do 
Bairro Retiro das Rosas e Distrito do Galego. 2 – DE-
TERMINAR que a Comissão Permanente de Investi-
gação Preliminar instituída pela Portaria nº 18.661, 
de 04.04.2017, conduza o Processo, devendo concluir 
seus trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias conta-
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AVISOS DE LICITAÇÕES
Secretário: Sérgio Pereira de Souza Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - TP 
002/2020 - PRC 044/2020 – Contratação de empresa 
de engenharia para reforma do CRAS São Pedro. Aber-
tura: 28/10/2020 as 14:00. Informações: licitacao@
barbacena.mg.gov.br.  Pablo H. Cadian. Presidente da 
Comissao  de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - TP 
001/2020 – PRC 043/2020.  Contratação de empresa 
de engenharia para reforma do CRAS Nova Cidade. 
Abertura: 27/10/2020 as 14:00. Informações: licita-
cao@barbacena.mg.gov.br.  Pablo H. Cadian. Presi-
dente da Comissao  de Licitações.

EXTRATO DE ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 048/2020. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Obras Pública - SEMOP. Empresa Classificada: G 
D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA - EPP, empresa 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.721.729/0001-21. Pro-
cesso Licitatório nº 054/2020 - Pregão Eletrônico nº 
028/2020. Objeto: Registro de preços para eventual e 
futura aquisição de equipamentos/materiais de prote-
ção individual - EPI e proteção coletiva - EPC, visan-
do atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP, por um período de 12 meses, 
conforme especificações, obrigações, condições co-
merciais e demais informações constantes no Edital. 
Valor total:R$ 3.276,00 (três mil, duzentos e setenta 
e seis reais). Vigência: 12 (doze) meses. Data de As-
sinatura: 04/09/2020. Nome das partes que assinam: 
Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), 
Paulo Octávio de Araújo Lima (Secretário Municipal de 

dos da data de publicação do extrato desta Portaria. 
3 – DELIBERAR que os membros da Comissão podem 
reportar-se diretamente aos órgãos da Administração 
Pública em diligências necessárias à instrução proces-
sual. 4 – DISPOR que a presente Portaria entre em 
vigor na data de sua publicação. Barbacena, 06 de 
outubro de 2020.

PORTARIA Nº 21.898 - 1 – DETERMINAR, em atendi-
mento ao Ofício nº 026/2020-CGEM-CCG, da Chefia 
de Corregedoria Geral, a instauração de Sindicância 
Investigativa para apurar eventuais responsabilidades 
de agentes públicos que deram causa à necessidade 
de instauração do Processo de reconhecimento de 
dívida nº 002/2020, referente à prestação de servi-
ços de divulgação das ações no trabalho social, na 
construção das estações de tratamento de esgoto do 
Bairro Retiro das Rosas e Distrito do Galego. 2 – DE-
TERMINAR que a Comissão Permanente de Investi-
gação Preliminar instituída pela Portaria nº 18.661, 
de 04.04.2017, conduza o Processo, devendo concluir 
seus trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias conta-
dos da data de publicação do extrato desta Portaria. 
3 – DELIBERAR que os membros da Comissão podem 
reportar-se diretamente aos órgãos da Administração 
Pública em diligências necessárias à instrução proces-
sual. 4 – DISPOR que a presente Portaria entre em 
vigor na data de sua publicação. Barbacena, 06 de 
outubro de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 21.899 - 1 - DESIGNAR Comissão Es-
pecial composta por Fábio Russo Guimarães, Antônio 
Américo de Campos Júnior, Simone Augusta Miranda 
Vieira, Silver Wagner de Souza, Pedro Tostes Ribei-
ro, Edval Machado de Oliveira Júnior e João Carlos de 
Castro Mourão, para, sob a presidência do primeiro, 
proceder aos estudos, levantamentos e análise técnica 
quanto às adequações a serem efetivadas na legisla-
ção municipal face ao advento da Emenda Constitu-
cional nº 103, de 2019. 2 – DISPOR que a presente 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Barbacena, 07 de outubro de 2020.

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 4.925, 14 de janeiro de 2019, e na Lei 
Municipal nº 4.998, de 27 de novembro de 2019; e na 
forma do art. 26, II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.900 - EXONERAR Maria Eugênia Cas-
tro Silva Oliveira, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Chefe de Educação de Trânsito e Mobilidade 
Urbana, na Diretoria de Operações de Trânsito e Mobi-
lidade Urbana, na Secretaria de Trânsito e Mobilidade 
Urbana, a partir desta data. Barbacena, 07 de outubro 
de 2020.

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 nas Leis 
Municipais nºs. 5.001 e 5.005, de 27 de novembro de 
2019; e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição 
do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.901 - TORNAR nulas e sem efeito 
as Portarias nºs 21.863, 21.873, de 17.07.2020, e 
21.892, de 30.09.2020. Barbacena, 07 de outubro de 
2020.

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

PORTARIA Nº 21.902 -  EXONERAR Cynthia Maria 

Aguiar, do Cargo de Provimento em Comissão de As-
sessor Executivo, na Diretoria Adjunta da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas, a partir desta data. Bar-
bacena, 07 de outubro de 2020.

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 21.903 - EXONERAR Paulo Sérgio Sou-
za Cunha, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Chefe do Cadastro Único e de Apoio aos Deficientes, 
na Diretoria de Programas Sociais, na Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, a partir desta data. Barba-
cena, 07 de outubro de 2020.

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 4.925, 14 de janeiro de 2019, e na Lei 
Municipal nº 4.998, de 27 de novembro de 2019; e na 
forma do art. 26, II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.904 - NOMEAR Maria Eugênia Castro 
Silva Oliveira, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Diretora de Administração e Logística de 
Trânsito e Mobilidade Urbana, na Secretaria de Trânsi-
to e Mobilidade Urbana, a partir desta data. Barbace-
na, 07 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 21.905 - NOMEAR Mayra dos Santos 
Mello, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Assessor Executivo, na Diretoria Adjunta da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas, a partir desta 
data. Barbacena, 07 de outubro de 2020.

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 no inci-
so II do art. 7º da Lei Municipal nº 4.969, de 29 de 
outubro de 2019; e na forma do art. 26, inciso I, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.906 - NOMEAR Paulo Sérgio Souza 
Cunha, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Chefe do Núcleo de Apoio ao Cidadão de 
Rua, na Diretoria de Programas Sociais, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, a partir desta data. 
Barbacena, 07 de outubro de 2020.

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 5.001, de 27 de novembro de 2019; e na 
forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Municí-
pio de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.907 - NOMEAR Dipson Melo Achá, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 
Advogado-Adjunto Administrativo, na Advocacia-Ad-
junta de Integração Jurídica e Contencioso Geral, na 
Advocacia Geral do Município - AGM, a partir desta 
data. Barbacena, 07 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 21.908 - NOMEAR Cynthia Maria Aguiar, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 

Assessor de Serviços de Pavimentação, na Chefia de 
Obras Públicas, na Diretoria do Serviço Operacional, 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas, a partir 
desta data. Barbacena, 07 de outubro de 2020.

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 21.909 - NOMEAR Paula Daniela Garcia 
Ferreira, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Assessor de Ensino (6º a 9º Ano), na Chefia 
do Ensino Fundamental (6º a 9º Ano), na Diretoria 
Pedagógica, na Secretaria Municipal de Educação, 
Desportos e Cultura - SEDEC, a partir desta data. Bar-
bacena, 07 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 21.910 - DESIGNAR Clécio Fernando de 
Aquino, para responder, cumulativamente, pela Dire-
toria do Serviço Operacional, na Secretaria Municipal 
de Obras Públicas, sem quaisquer outras vantagens 
além das de seu cargo, a partir desta data. Barbacena, 
07 de outubro de 2020.
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Obras Públicas - SEMOP, em exercício), e Guilherme 
DelmonicoCestari da Silva Costa (Empresa). Gerência 
e Fiscalização da Ata: Marley Richard Cardoso - Chefia 
do Serviço de Limpeza Urbana - SEMOP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 049/2020. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Obras Pública - SEMOP. Empresa Classificada: SM 
SEGURANÇA BELO HORIZONTE LTDA - EPP, empresa 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.176.619/0001-38. Pro-
cesso Licitatório nº 054/2020 - Pregão Eletrônico nº 
028/2020. Objeto: Registro de preços para eventu-
al e futura aquisição de equipamentos/materiais de 
proteção individual - EPI e proteção coletiva - EPC, 
visando atender as demandas da Secretaria Munici-
pal de Obras Públicas - SEMOP, por um período de 
12 meses, conforme especificações, obrigações, con-
dições comerciais e demais informações constantes no 
Edital. Valor total:R$ 8.948,60 (oito mil, novecentos e 
quarenta e oito reais e sessenta centavos). Vigência: 
12 (doze) meses. Data de Assinatura: 04/09/2020. 
Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes 
Campos (Prefeito Municipal), Paulo Octávio de Araújo 
Lima (Secretário Municipal de Obras Públicas - SEMOP, 
em exercício), e Bárbara ShamashLaranjo (Empresa). 
Gerência e Fiscalização da Ata: Marley Richard Cardo-
so - Chefia do Serviço de Limpeza Urbana - SEMOP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 050/2020. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ 
nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Muni-
cipal de Obras Pública - SEMOP. Empresa Classifica-
da: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMEN-
TOS EIRELI - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
08.932.903/0001-12. Processo Licitatório nº 054/2020 
- Pregão Eletrônico nº 028/2020. Objeto: Registro de 
preços para eventual e futura aquisição de equipa-
mentos/materiais de proteção individual - EPI e pro-
teção coletiva - EPC, visando atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, por 
um período de 12 meses, conforme especificações, 
obrigações, condições comerciais e demais informa-
ções constantes no Edital. Valor total:R$ 8.300,20 
(oito mil, trezentos reais e vinte centavos). Vigência: 
12 (doze) meses. Data de Assinatura: 04/09/2020. 
Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes 
Campos (Prefeito Municipal), Paulo Octávio de Araújo 
Lima (Secretário Municipal de Obras Públicas - SEMOP, 
em exercício), e Izael Vianna Rocha (Empresa). Ge-
rência e Fiscalização da Ata: Marley Richard Cardoso 
- Chefia do Serviço de Limpeza Urbana - SEMOP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 051/2020. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ 
nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Muni-
cipal de Obras Pública - SEMOP. Empresa Classificada: 
VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFOR-
MES LTDA - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
06.921.384/0001-61. Processo Licitatório nº 054/2020 
- Pregão Eletrônico nº 028/2020. Objeto: Registro de 
preços para eventual e futura aquisição de equipa-
mentos/materiais de proteção individual - EPI e pro-
teção coletiva - EPC, visando atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, por 
um período de 12 meses, conforme especificações, 
obrigações, condições comerciais e demais informa-
ções constantes no Edital. Valor total:R$ 255.442,40 
(duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e 
quarenta e dois reais e quarenta centavos). Vigência: 
12 (doze) meses. Data de Assinatura: 04/09/2020. 
Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes 
Campos (Prefeito Municipal), Paulo Octávio de Araújo 
Lima (Secretário Municipal de Obras Públicas - SEMOP, 
em exercício), e Valter Aparecido Alvarenga da Silva 
(Empresa). Gerência e Fiscalização da Ata: Marley Ri-
chard Cardoso - Chefia do Serviço de Limpeza Urbana 
- SEMOP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 052/2020. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA - RETIFICAÇÃO DE HO-
MOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 
– PROCESSO Nº 089/2020- contratação de empresa 
especializada na execução de obras de pavimentação 
em bloco intertravado no Retiro das Rosas, inclusive 
com a regularização do subleito e construção de meio 
fio de concreto, drenagem pluvial, sinalização viária 
(vertical) e acessibilidade – passeios e rampas nos 
locais indicados no projeto, HOMOLOGAÇÃO da  de-
cisão da CPL e ADJUDICAÇÃO à empresa vencedora: 
JVL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME - CNPJ 
- 10.495.862/0001-96, lote único pelo valor global de 
R$174.245,83 (cento e setenta e quatro mil duzentos 
e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos). 
Barbacena, 02 de outubro de 2020. Luis Álvaro Abran-
tes – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE
RERRATIFICAÇÕES

Extrato Termo de Rerratificação ao Contrato de Aqui-
sição nº 076/2020.Contratante: Município de Bar-
bacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo 
Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 
14.675.553/0001-59. Contratada: EXEMPLARMED CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 23.312.871/0001-
46. Processo Licitatório nº 046/2019 - Pregão Eletrô-
nico nº 015/2019. Objeto: Retificar erro meramente 
material identificado no quantitativo previsto na “Clau-
sula Primeira - Do Objeto”, onde se lê: Item 13 = 627, 
leia-se Item 13 = 200; Item 49 = 1118, leia-se Item 
49 = 300; e Item 50 = 784, leia-se Item 50 = 300, 
ratificando o que não foi expressamente alterado. 
Data de assinatura: 22/09/2020. Nome das partes 

de Obras Pública - SEMOP. Empresa Classificada: JOSÉ 
NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628, em-
presa inscrita no CNPJ sob o nº 24.708.774/0001-30. 
Processo Licitatório nº 054/2020 - Pregão Eletrônico 
nº 028/2020. Objeto: Registro de preços para even-
tual e futura aquisição de equipamentos/materiais de 
proteção individual - EPI e proteção coletiva - EPC, 
visando atender as demandas da Secretaria Munici-
pal de Obras Públicas - SEMOP, por um período de 
12 meses, conforme especificações, obrigações, con-
dições comerciais e demais informações constantes no 
Edital. Valor total:R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte 
reais). Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatu-
ra: 04/09/2020. Nome das partes que assinam: Luís 
Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), Paulo 
Octávio de Araújo Lima (Secretário Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP, em exercício), e José Neymar Men-
des Gonçalves (Empresa). Gerência e Fiscalização da 
Ata: Marley Richard Cardoso - Chefia do Serviço de 
Limpeza Urbana - SEMOP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 053/2020. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Obras Pública - SEMOP. Empresa Classificada: TER-
RA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 32.364.822/0001-
48. Processo Licitatório nº 054/2020 - Pregão Eletrô-
nico nº 028/2020. Objeto: Registro de preços para 
eventual e futura aquisição de equipamentos/mate-
riais de proteção individual - EPI e proteção coletiva - 
EPC, visando atender as demandas da Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públicas - SEMOP, por um período de 
12 meses, conforme especificações, obrigações, con-
dições comerciais e demais informações constantes no 
Edital. Valor total:R$ 70.725,00 (setenta mil, setecen-
tos e vinte e cinco reais). Vigência: 12 (doze) meses. 
Data de Assinatura: 04/09/2020. Nome das partes 
que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito 
Municipal), Paulo Octávio de Araújo Lima (Secretário 
Municipal de Obras Públicas - SEMOP, em exercício), 
e Maria Ferreira Spazzini (Empresa). Gerência e Fis-
calização da Ata: Marley Richard Cardoso - Chefia do 
Serviço de Limpeza Urbana - SEMOP.

Extrato Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de For-
necimento nº 001/2020. Contratante: Município de 
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SE-
PLAN, da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e 
do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ 
nº 14.675.553/0001-59. Contratada: POSTO BEL-
VEDERE DE BARBACENA LTDA, empresa inscrita no 
CNPJ sob o nº 19.482.441/0001-03. Processo Licita-
tório nº 092/2019- Pregão Presencial nº 006/2019. 
Objeto: Revisar os preços da Gasolina Comum (Cód. 
200000), Diesel BS-500 (Cód. 200002) e Diesel S-10 
(Cód. 200003) constante na Planilha Discriminativa 
da “Cláusula Segunda - Dos Preços, Especificações e 
Quantitativos”, com fulcro no art. 65, II, “d” da Lei 
nº 8.666/93, e“Cláusula Sétima - Do Reequilíbrio 
Econômico-Financeiro”, para fins de revisão de preço 
face à álea econômica extraordinária identificada, o 
valor unitário da Gasolina Comum fica realinhado para 
R$ 4,29, valor unitário doÓleo Diesel BS 500 fica re-
alinhado para R$ 3,33,valor unitário do Óleo Diesel 
S-10 fica realinhado para R$ 3,44, com efeito extunc 
13.07.2020; e atualizar rubrica orçamentária previs-
ta na “Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária” 
e a forma de pagamento alusiva à Secretaria Muni-
cipal de Saúde Pública - SESAP constante no Item 
4.4 da “Cláusula Quarta - Do Preço e Do Pagamento. 
Data de Assinatura: 21/09/2020. Nome das partes 
que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito 
Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo (Secretária 
Municipal de Saúde - SESAP), Sérgio Pereira de Souza-
Júnior (Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
- SEPLAN), e Antônio Nogueira de Paiva (Contratada).

Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Presta-
ção de Serviços nº 045/2018. Contratante: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do 
Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ nº 
14.675.553/0001-59. Contratada: FUNDAÇÃO JOSÉ 
BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA, empresa ins-
crita no CNPJ sob o nº 19.559.012/0007-74. Processo 
Licitatório nº 088/2018-Inexigibilidade Licitatória nº 
002/2018. Objeto: Prorrogar o prazo constante da 
“Cláusula Dez - Da Vigência”, ficando prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, a contar do dia 01.09.2020 ex-
pirando em dia de igual número (art. 132, § 3º, do 
CC/02 e do art. 57, II, da LLC/93), e adequar a rubrica 
orçamentária da “Cláusula Terceira - Da Dotação Or-
çamentária”. Data de assinatura: 31/08/2020. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Cam-
pos (Prefeito Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo 
(Secretária Municipal de Saúde - SESAP), e Bonifácio 
José Tamm de Andrada (Contratada).

Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Pres-
tação de Serviços nº 046/2018. Contratante: Muni-
cípio de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e 
do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ 

que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito 
Municipal), e Marcilene Dornelas de Araújo (Secretária 
Municipal de Saúde - SESAP).

EXTRATO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONVÊ-
NIO 023/2020. Partes: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Saúde – SESAP, do Fundo Municipal de Saúde 
Pública/FMSe Instituto Maternidade de Assistência a 
Infância e Policlínica de Barbacena – IMAIP - CNPJ.: 
17.084.005/0001-42. Objeto: O presente instrumento 
tem como objeto retificar o erro meramente material 
identificado no item 2.2 constate na “Cláusula Segun-
da – Dos Recursos Financeiros e Forma de Repasse” 
do instrumento originário. Assinam: Pelo Município 
de Barbacena, Luís Álvaro Abrantes Campos, Prefeito 
Municipal, e Marcilene Dornelas de Araújo, Secretária 
Municipal de Saúde.

EXTRATO DE TERMOS
ADITIVOS
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nº 14.675.553/0001-59. Contratada: LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS SANTA TERE-
ZINHA LTDA SC, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
26.113.092/0001-00. Processo Licitatório nº 088/2018 
- Inexigibilidade Licitatória nº 002/2018. Objeto: Pror-
rogar o prazo constante da “Cláusula Dez - Da Vigên-
cia”, ficando prorrogado por mais 12 (doze) meses, a 
contar do dia 01.09.2020 expirando em dia de igual 
número (art. 132, § 3º, do CC/02 e do art. 57, II, da 
LLC/93), e adequar a rubrica orçamentária da “Cláu-
sula Terceira - Da Dotação Orçamentária”. Data de as-
sinatura: 31/08/2020. Nome das partes que assinam: 
Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), 
Marcilene Dornelas de Araújo (Secretária Municipal 
de Saúde - SESAP), e Terezinha de Oliveira Ribeiro 
(Contratada).

Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Presta-
ção de Serviços nº 047/2018. Contratante: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através 
da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fun-
do Municipal de Saúde Pública/FMS, inscrito no CNPJ 
nº 14.675.553/0001-59. Contratado: LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES MOURA BRASIL LTDA, empresa inscri-
ta no CNPJ sob o nº 02.564.323/0001-33. Processo 
Licitatório nº 088/2018 - Inexigibilidade Licitatória 
nº 002/2018. Objeto: Prorrogar o prazo constante 
da “Cláusula Dez - Da Vigência”, ficando prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 01.09.2020 
expirando em dia de igual número (art. 132, § 3º, do 
CC/02 e do art. 57, II, da LLC/93), e adequar a rubrica 
orçamentária da “Cláusula Terceira - Da Dotação Or-
çamentária”. Data de assinatura: 31/08/2020. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Cam-
pos (Prefeito Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo 
(Secretária Municipal de Saúde - SESAP), e Ana Camila 
Delbem Moreira (Contratada).

Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Presta-
ção de Serviços nº 048/2018. Contratante: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através 
da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fun-
do Municipal de Saúde Pública/FMS, inscrito no CNPJ 
nº 14.675.553/0001-59. Contratada: LABORATÓRIO 
DR. ITAMAR PINTO LTDA, empresa inscrita no CNPJ 
sob o nº 23.855.617/0001-94. Processo Licitatório nº 
088/2018 - Inexigibilidade Licitatória nº 002/2018. 
Objeto: Prorrogar o prazo constante da “Cláusula Dez 
- Da Vigência”, ficando prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, a contar do dia 01.09.2020 expirando em dia 
de igual número (art. 132, § 3º, do CC/02 e do art. 
57, II, da LLC/93), e adequar a rubrica orçamentá-
ria da “Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária”. 
Data de assinatura: 31/08/2020. Nome das partes 
que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito 
Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo (Secretária 
Municipal de Saúde - SESAP), e Geraldo Itamar Pinto 
(Contratada).

Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Presta-
ção de Serviços nº 049/2018. Contratante: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através 
da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fun-
do Municipal de Saúde Pública/FMS, inscrito no CNPJ 
nº 14.675.553/0001-59. Contratada: LABORATÓRIO 
SANTA CLARA DE BARBACENA LTDA, empresa inscri-
ta no CNPJ sob o nº 05.575.534/0001-60. Processo 
Licitatório nº 088/2018 - Inexigibilidade Licitatória 
nº 002/2018. Objeto: Prorrogar o prazo constante 
da “Cláusula Dez - Da Vigência”, ficando prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 01.09.2020 
expirando em dia de igual número (art. 132, § 3º, do 
CC/02 e do art. 57, II, da LLC/93), e adequar a rubrica 
orçamentária da “Cláusula Terceira - Da Dotação Or-
çamentária”. Data de assinatura: 31/08/2020. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Cam-
pos (Prefeito Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo 
(Secretária Municipal de Saúde - SESAP), e Aparecida 
Rosely de Siqueira (Contratada).

Extrato Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Locação 
de Bem Imóvel nº 033/2017. Contratante: Município 

de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do 
Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ nº 
14.675.553/0001-59. Locadora: IVONE GONÇALVES 
COUTO VIANA SANTOS, inscrita no CPF sob o nº 
998.522.176-15. Processo Licitatório nº 066/2017-Dis-
pensa Licitatória nº 004/2017. Objeto: Prorrogar o 
prazo de vigência constante da “Cláusula Quarta - Da 
Vigência Contratual”, ficando prorrogado por mais 12 
(doze) meses, a contar do dia 15.09.2020, expirando 
no dia de igual número (art. 132, § 3º, do CC/02 e do 
art. 57, II, da LLC/93), para fins de controle finalístico 
da Administração Pública Municipal que persegue e se 
exaure quando da implementação do interesse públi-
co. Data de assinatura: 11/09/2020. Nome das partes 
que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito 
Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo (Secretária 
Municipal de Saúde - SESAP), e Ivone Gonçalves Cou-
to Viana Santos (Locadora).

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 
005/2019. Partes: Município de Barbacena - 
CNPJ17.095.043/0001-09, e a Organização Assis-
tencial Popular - OAP, CNPJ 04+532.104/0001-06. 
Objeto: O presente instrumento tem como objeto 
prorrogar o prazo de vigência constante da Cláusu-
la Dez- Da Vigência” por mais 12 (doze) meses, bem 
como alterar o gestor previsto na Cláusula Doze- Da 
Gerência”. Data de assinatura: 11 de Setembro de 
2020. Assinam: Pelo Município de Barbacena, Luís Ál-
varo Abrantes Campos, Prefeito Municipal, e Marcilene 
Dornelas de Araújo, Secretária Municipal de Saúde e 
pelaOrganização Assistencial Popular – OAP, Andreia 
Silva Gusmão.

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

Diretor: Bruno Moreira Mota

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo nº 038/SAS/2020. Contra-
tante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Forne-
cedor:BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMÉRCIO E RE-
PRESENTAÇÕES LTDA,CNPJ n° 29.513.460/0001-03. 
Objeto: Prestação de serviços de limpeza e desinfec-
ção no poço artesiano da Cascalheira no Distrito de 
Pinheiro Grosso, bem como um conjunto motobomba 
submersa e materiais para instalação da mesma. Ori-
gem: Processo nº 037/2020 – Dispensa n° 006/2020. 
Gestor (a): Roberto César Campos de Resende. Valor 
estimado: R$ 7.775,00 (sete mil setecentos e setenta 
e cinco reais). Vigência:O prazo de vigência do con-
trato será de 12 (doze) meses a contar da data da 
sua assinatura. Data da Assinatura: 03 de setembro 
de 2020.

Contrato Administrativo nº 040/SAS/2020. Contratan-
te: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornece-
dor:G&E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS 
LTDA, CNPJ n° 13.194.692/0001-06. Objeto: A aqui-
sição de cabos e materiais para acionamento em teste 
das novas bombas do Rio das Mortes, bomba anfíbia 
de Correia de Almeida e da Estação de Tratamento 
de Água (ETA II). Origem: Processo Licitatório n° 
028/2020– Pregão Eletrônico nº 020/2020. Gestor (a): 
Roberto César Campos de Resende. Valor estimado: 
R$ 2.504,40 (dois mil quinhentos e quatro reais e qua-
renta centavos). Vigência: A vigência do Contrato será 
de 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da 
Assinatura: 16 de setembro de 2020.

Contrato Administrativo nº 041/SAS/2020. Contratan-
te: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornece-
dor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP ,CNPJ n° 
13.338.681/0001-44. Objeto: A aquisição de cabos e 
materiais para acionamento em teste das novas bom-
bas do Rio das Mortes, bomba anfíbia de Correia de 

Almeida e da Estação de Tratamento de Água (ETA II). 
Origem: Processo Licitatório n° 028/2020– Pregão Ele-
trônico nº 020/2020. Gestor (a): Roberto César Cam-
pos de Resende. Valor estimado: R$ 2.090,00 (dois mil 
e noventa reais). Vigência: A vigência do Contrato será 
de 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da 
Assinatura: 16 de setembro de 2020.

Contrato Administrativo nº 042/SAS/2020. Contra-
tante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. For-
necedor:MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS 
EIRELI-ME, CNPJ n° 27.115.972/0001-88. Objeto: 
Acontratação de empresa especializada na prestação 
de serviços contínuos de manutenção preventiva e 
corretiva nos veículos automotores da frota. Origem: 
Processo nº 032/2020 – Adesão nº 001/2020. Gestor 
(a): Sérgio Adriano Ferreira Rodrigues. Valor estima-
do: R$ 315.107,50(trezentos e quinze mil, cento e sete 
reais e cinquenta centavos). Vigência: O prazo de vi-
gência do contrato será de 12 (doze) meses a contar 
da data da sua assinatura. Data da Assinatura: 17 de 
setembro de 2020.

Contrato Administrativo nº 043/SAS/2020. Contratan-
te: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: 
MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI-ME, 
CNPJ n° 27.115.972/0001-88. Objeto: A aquisições de 
peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. 
Origem: Processo nº 033/2020 – Adesão nº 002/2020
Gestor (a): Sérgio Adriano Ferreira Rodrigues. Valor 
estimado: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil re-
ais). Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 
12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
Data da Assinatura: 17 de setembro de 2020.

EXTRATO DE TERMOS DE
APOSTILAMENTO

1° Termo de ApostilamentoaoContrato Nº 032/
SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água e 
Saneamento. Fornecedor (a): ARTHA EMPREENDI-
MENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ n° 
28.515.824/0001-13. Objeto: Alteração do gestor do 
mesmo, passando a gestão de Marcelo José de Souza 
para Sérgio Adriano Ferreira Rodrigues. Data da Assi-
natura: 17 de setembro de 2020.

1° Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 033/
SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água e Sa-
neamento. Fornecedor (a): IDEAL COMÉRCIO DE VE-
ÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJnº 04.582.480/0001-05. 
Objeto: Alteração do gestor do mesmo, passando a 
gestão de Marcelo José de Souza para Sérgio Adriano 
Ferreira Rodrigues. Data da Assinatura: 17 de setem-
bro de 2020.

1° Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 034/
SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água e 
Saneamento. Fornecedor (a): RFP MÁQUINAS E EM-
PREENDIMENTOS LTDA,CNPJnº 31.762.716/0001-50. 
Objeto: Alteração do gestor do mesmo, passando a 
gestão de Marcelo José de Souza para Sérgio Adriano 
Ferreira Rodrigues. Data da Assinatura: 17 de setem-
bro de 2020.

1° Termo de Apostilamento á Ata de Registro de Pre-
ços N° 028/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de 
Água e Saneamento. Fornecedor (a): L.A ZAMPOLO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
3°Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços N° 045/
SAS/2019. Contratante: Serviço de Água e Saneamen-
to – SAS. Fornecedor(a):POSTO BELVEDERE DE BAR-
BACENA LTDA, CNPJ nº 19.482.441/0001-03. Objeto: 
A revisão dos valores registrados na Ata de Registro de 
Preços nº 045/SAS/2019, com vistas ao restabeleci-
mento do equilíbrio econômico-financeiro, aplicando-
se para a Gasolina comum o índice de 1,90%, pas-
sando para R$ 4,499, e para o Diesel S-10 o índice de 
2,66%, passando para R$ 3,699. Data da Assinatura: 
11de setembro de 2020.



EXTRATO DE ADESÃO
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO (SAS)– Extrato 
da Adesão – PRC N° 032/2020– ADESÃO à Ata de 
Registro de Preços nº 079/2019, proveniente do Pro-
cesso n° 081/2019, PP n° 036/2019, realizado pelo 
Município de Prados/MG,para futuras e eventuais con-
tratações de empresas especializadas na prestação 

AQUISIÇÕES DIRETAS (ART. 24, 
I I C/C ART. 62, AMBOS DA LEI 

Nº 8.666/93)

 
 

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 

SETEMBRO 

 
 

69/2020 

 
 
Aquisição de materiais a serem usados no corte e  
desbaste de peças de ferro na obra da nova Adutora. 

 
 

02/09/2020 

 
 

Tiago Ferreira Zaquino 

 
 

550,00 

 
 

70/2020 

 
Aquisição de 13 (treze) pares de Placas Modelo 
Mercosul, para os veículos novos que atenderão os 
Setores Administrativos, Abastecimento de Água e 
Efluentes Domésticos do SAS, Construção e Manutenção 
de redes de Água do SAS. 

 
 

09/09/2020 

 
 

Líder Placas e Sinalizações LTDA 
- ME 

 
 

1.820,00 

 
 

71/2020 

 
Aquisição de uma bomba submersível de mangote2" com 
mangueira flexível de 06 (seis) metros, essencial para 
abastecimento de água e manutenção de redes. 

 
 

11/09/2020 

 
 

Minas Motores Elétricos LTDA 

 
 

3.380,00 

 
 

72/2020 

 
 
Aquisição de Extintores de Incêndio, Classe ABC, portátil, 
de pó químico seco de 08 kg e 06 kg, para serem 
utilizados no Almoxarifado do SAS e Galpão na ETA II. 

 
 

23/09/2020 

 
 

SERGIO EXTINTORES LTDA 

 
 

720,00 

 
 

73/2020 

 
Aquisição de Conjunto Impermeável(calça e jaqueta), 
para os Motociclistas do SAS em serviços essenciais ao 
setor. 

 
 

30/09/2020 

 
 

EDNALDO SANTOS ABREU - 
ME 

 
 

981,00 

 

 Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

de serviços contínuos de manutenção preventiva e 
corretiva nos veículos automotores da frota, confor-
me especificações técnicas, quantidades, condições 
comerciais, obrigações e demais informações contidas 
no instrumento convocatório referenciado e na pro-
posta de preços que integram o presente assento in-
dependentemente de transcrição.Fornecedor: MUNDO 
DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI-ME, CNPJ nº 
27.115.972/0001-88. Valor total: R$ 315.107,50(tre-
zentos e quinze mil cento e sete reais e cinquenta cen-
tavos). Data de assinatura:02 de setembro de 2020.

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO (SAS)– Extrato da 
Adesão – PRC N° 033/2020 – ADESÃO à Ata de Regis-
tro de Preços nº 079/2019, proveniente do Processo 
n° 081/2019, PP n° 036/2019, do Município de Pra-
dos/MG, para futuro e eventual fornecimento de peças 
e acessórios genuínos ou originais de fábrica, confor-
me especificações técnicas, quantidades, condições 
comerciais, obrigações e demais informações contidas 
no instrumento convocatório referenciado e na pro-
posta de preços que integram o presente assento in-
dependentemente de transcrição. Fornecedor MUNDO 
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CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES, 
CNPJ nº 35.703.977/0001-50. Objeto: Alteração do 
fiscal do mesmo, passando a fiscalização de Carlos 
Menezes Cirino do Nascimento para Heraldo Francisco 
de Souza Carmo. Data da Assinatura: 24 de setembro 
de 2020.

1° Termo de Apostilamento á Ata de Registro de 
Preços N° 029/SAS/2020. Contratante: SAS - Servi-
ço de Água e Saneamento. Fornecedor (a): COTUCA 
COMÉRCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA, CNPJnº 
16.672.798/0001-58. Objeto: Alteração do fiscal do 
mesmo, passando a fiscalização de Carlos Menezes 
Cirino do Nascimento para Heraldo Francisco de Souza 
Carmo. Data da Assinatura: 24 de setembro de 2020.

DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI-ME, CNPJ nº 
27.115.972/0001-88. Valor total: R$150.000,00(cento 
e cinquenta mil reais). Data de assinatura: 02 de se-
tembro de 2020.
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