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num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus labessa 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,

PODER EXECUTIVO
EXECUTIVO
PODER

Prefeito:
Carlos Augusto Soares do Nascimento

D E C R E TO M
U N I C I PA L
DECRETOS
MUNICIPAIS


Paliuspi oraesto vil vesterum
pero vir imillatiam
avem it, se constio, pris larestra?

 pra

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 dacerceris 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

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de BARBACENA, MG, aos 31 de janeiro de 2021; 179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.




1
    

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 5 de janeiro de 2021; 179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.



Prefeito Municipal

    




Prefeitura Municipal de BARBACENA, MG, aos 1 de fevereiro de 2021; 179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.



 

Prefeitura Municipal de BARBACENA, MG, aos 31 de janeiro de 2021; 179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.




  



3



 



09DDE
B ABARBACENA,
R B A C E N A, S ESEXTA-FEIRA,
X TA-F E I R A, 08
E JABRIL
A N E I RDE
O D2021
E 2021
num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus labessa 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

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos
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Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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Prefeitura Municipal de BARBACENA, MG, aos 26 de fevereiro de 2021; 179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

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 e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 22.640 - CONCEDER aposentadoria por invalidez permanente, com
proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, ao servidor Wanderley Ribeiro, Matrícula nº 4186/01, CPF nº 722.019.756-04, no Cargo de Trabalhador
Braçal, nível C-09, conforme Parecer nº 162/2021, exarado pela Consultoria Geral
do Município, com efeito retroativo a 06.03.2021. Barbacena, 08 de abril 2021.
Prefeitura Municipal de BARBACENA, MG, aos 1 de fevereiro de 2021; 179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.



PORTARIA Nº 22.641 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005,
ao servidor Carlos Alberto Sá Grise, Matrícula nº 27989/01, CPF nº 744.323.89753, no Cargo de Médico, nível C-47, conforme Parecer nº 163/2021, exarado pela
Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 17.03.2021. Barbacena, 08
de abril de 2021.
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PORTARIA Nº 22.642 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005,
à servidora Bárbara Isabel Ferreira da Silva Pacheco, Matrícula nº 2886/01, CPF nº
722.920.166-72, no Cargo de Auxiliar de Biblioteca, nível C-18, conforme Parecer
nº 157/2021, exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a
09.03.2021. Barbacena, 08 de abril de 2021.
PORTARIA Nº 22.643 - CONCEDER aposentadoria por invalidez permanente, com
proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, ao servidor Cláudio
Augusto Esteves Ribeiro, Matrícula nº 276, CPF nº 504.116.246-87, no Cargo de
Motorista, nível C-28, conforme Parecer nº 005/AE/2021, exarado pela Assessoria
Executiva do SAS, com efeito retroativo a 23/12/2020. Barbacena, 08 de abril 2021.
PORTARIA Nº 22.644 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005,
à servidora Lúcia das Dores de Oliveira, Matrícula nº 267, CPF nº 805.207.156-91,
no Cargo de Trabalhador Braçal, nível C-09, conforme Parecer nº 025/AE/2021,
exarado pela Assessoria Executiva do Serviço de Água e Saneamento - SAS, com
efeito retroativo a 20.02.2021. Barbacena, 08 de abril 2021.

ERRATA
Na publicação no e-DOB do Município de Barbacena do dia 08/04/2021 – CÂMARA
MUNICIPAL DE BARBACENA, onde se lê:”EXTRATO DE PORTARIAS” leia-se:
“atas”, mantendo-se os demais termos.
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dora Patrícia Ribeiro de Medeiros, Diretora de Programas Sociais, conforme consta
Licitações.
no Ofício nº 055/2021/Contratos e Convênios/SEMAS, datado de 11/03/2021.
Publique-se na forma da lei

PODER
EXECUTIVO
Gustavo Ferreira
de Souza

Secretário
de Soares
Gabinete do
Prefeito:
CarlosMunicipal
Augusto
doPrefeito
Nascimento

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DO GESTOR

EXTRATO DE CONVÊNIO

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Fornecimento nº 117/2020.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. Contratada: R M LANZA
DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 21.767.486/000168. Processo Licitatório nº 090/2020 - Pregão Eletrônico nº 038/2020. 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 pela Servidora Patricia Ribeiro de Medeiros,
Diretora de Programas Sociais, conforme consta no Ofício nº 056/2021/Contratos e
Convênios/SEMAS, datado de 11/03/2021.

Extrato do Convênio 009/2021. Partes: Município de Barbacena – CNPJ
17.095.043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde Pública/FMS, CNPJ:
14.675.553/0001-59 e Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, CNPJ: 10.723.648/0005-73. Objeto: O presente Convênio
tem por objetivo proporcionar estágio curricular, de caráter obrigatório, aos alunos
regularmente matriculados nos Cursos Superiores de Administração, Agronomia,
Alimentos, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Educação Física,
Gestão Ambiental, Gestão de Turismo, Nutrição, Licenciatura em Química, Sistemas
para Internet e para cursos Técnicos de Enfermagem, Informática, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética e Segurança do Trabalho, oferecidos pelo IF SUDESTE/
MG, por ele indicados e aceitos pelo Município, em suas dependências. Vigência:
60 (sessenta) meses contados da assinatura do convênio. Data de assinatura: 25
de março de 2021. Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares
do Nascimento, Prefeito Municipal, Arinos Brasil Duarte Filho, Secretário Municipal
de Saúde e Gilberto Cardoso Ramos Junior, Secretário de Planejamento e Gestão
e pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Sudeste de Minas
Gerais, Marcelo José Milagres de Almeida.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Aquisiçãonº 011/2019. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através daSecretaria
Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC. Contratada: G2i GÁS BARBACENA LTDA,empresa inscrita no CNPJ sob o nº 11.585.564/0001-50. Processo
Licitatório nº 002/2018 - Pregão Presencial nº 007/2018. 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 servidoraMariane Leonel Azi Almeida, Chefe de
Merenda Escolar da SEDEC,conforme consta no Ofício nº 061/2021/GAB/SEDEC,
datado de 10/02/2021.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÕES

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal da Ata de Registro de Preço nº 069/2020.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. Contratada: JOSÉ
NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME, empresa inscrita no CNPJ sob
o nº 24.708.774/0001-30. Processo Licitatório nº 055/2020 - Pregão Eletrônico
nº 034/2020. 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 pela Servidora Patricia Ribeiro de Medeiros, Diretora de Programas Sociais, conforme consta
no Ofício nº 055/2021/Contratos e Convênios/SEMAS, datado de 11/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021
– PROCESSO Nº 011/2021 - OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de leites e formulas alimentares destinadas a atender as demandas da
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, nas áreas de atenção
primária e demandas judiciais. Licitantes vencedoras - itens por valores unitários:
DIFARMIG LTDA , inscrita no CNPJ sob nº 19.961.036/0001-60, lotes 01 R$ 117,00
e 05 R$ 136,19; MERCÊS LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI , inscrita no CNPJ sob
nº 02.858.842/0001-04, lotes 02 R$ 144,00 - 03 R$ 36,15 e 04 R$ 171,20 - HOMOLOGAÇÃO: 06/04/2021. Carlos Augusto Soares do Nascimento. Prefeito Municipal.
Barbacena, 09/04/2021. Simone Rodrigues da Costa. Diretora de Licitações.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal da Ata de Registro de Preço nº 070/2020.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. Contratada: MÔNICA
REGINA DE MELLO FARIA - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 17.353.208/000197. Processo Licitatório nº 055/2020 - Pregão Eletrônico nº 034/2020. 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 pela Servidora Patrícia Ribeiro de Medeiros,
Diretora de Programas Sociais, conforme consta no Ofício nº 055/2021/Contratos e
Convênios/SEMAS, datado de 11/03/2021.

SAS – PE 004/2021 – PROCESSO Nº 002/2021 - OBJETO:Registro de Preços para
aquisição de uniformes para os servidores da Autarquia . Licitantes vencedores;
lotes por valores unitários: ARTE CAMISETAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº
97.371.090/0001-60 - lote 01 – Item 1 R$ 52,76 , item 2 R$ 54,76 / MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 03.291.912/0001-58,
lotes 02 - R$ 134,00; 03 - R$ 84,89; 05 – R$ 14,00; e 06 – R$ 29,87 /HERALDO
HINTZE MARQUES DA SILVA JUNIOR , inscrita no CNPJ sob nº 20.604.200/0001-60
lote 04 - R$ 23,00. HOMOLOGAÇÃO : 06/04/2021. Barbacena, 09/04/2021. Daniel
Salgarello. Diretor Geral do SAS.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal da Ata de Registro de Preço nº 071/2020.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. Contratada: SÔNIA APARECIDA SOUSA RODRIGUES - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº
33.797.690/0001-00. Processo Licitatório nº 055/2020 - Pregão Eletrônico
nº 034/2020. 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 pela Servi-

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

CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CONAS

EXTRATO DE CONTRATOS

Presidente: Daniel Martins de Mello Neto

Contrato Administrativo de Direito Público nº 021/2021. Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento. Contratado: ALEXSANDER RODRIGUES MATOS. Fundamento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal. n°
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal,em atendimento ao
Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: Gari
- Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
Início da vigência: 22/03/2021.

EXTRATO DE DELIBERAÇÃO
Deliberação do CONAS nº 162 16 de março de 2021
“Dispõe sobre Composição da Mesa Diretora.”
O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições
conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações
decorrentes da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o
que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na ata nº 237 de 19 de Fevereiro de
2020, Considerando a Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas
alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º e o art. 9º e ata
249. RESOLVE:
Art.1º – Aprovar por unanimidade de seus membros a constituição da Mesa Diretora, que terá a seguinte composição:
. Presidente: Daniel Martins de Mello Neto
. Vice-Presidente: Aparecida Imaculada Siqueira
. Secretária: Ana Cristina Almeida Rigotti

Contrato Administrativo de Direito Público nº 037/2021. Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento. Contratado: ALAN CARDODO RIBEIRO. Fundamento Legal:
Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 3.245/95 e nos
termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal,em atendimento ao Convênio Nº
005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: Motorista – Nível
A-17. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início
da vigência: 22/03/2021.
Contrato Administrativo de Direito Público nº 040/2021. Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento. Contratado: LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO SANDIM.
Fundamento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal. Objeto: A
prestação de serviços temporários,por prazo determinado de 02 (dois) anos. Fun-

Rosimary Alves Faria Ferreira
Chefia dos Conselhos Socioassistenciais
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