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Secretário: Luiz Carlos Rocha de Paula

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
DESPORTO E CULTURA - SEDEC

ANEXOS À RESOLUÇÃO Nº 016/17, DE 22 DE 
NOVEMBRO DE 2017, PUBLICADA NO

E-DOB DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

DECRETOS MUNICIPAIS

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.310    

“Fixa critérios para pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade 
no âmbito da Administração Direta do Município”.
O PREFEITO DO MUNICIPIO 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 3.245, de 1995, e na forma do art. 26, inciso I da Constituição do 
Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade será sus-
penso durante as licenças previstas no art. 93 da Lei nº 3.245, de 1995, bem 
como nas situações abaixo enumeradas:
I - cessão ou exercício de cargo em comissão em outro órgão ou entidade da 
Administração;
II – licença médica de 30 (trinta) dias dentro do mesmo mês, ou superior a 30 
(trinta) dias.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 14 de junho de 2018; 176º ano da Revolução Liberal, 
88º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Republicado por incorreção)

 

ANEXO I 
conforme artigo 8º, I, Resolução 016/2017 

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - SEDEC 

Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários - CEP: 36.202-020 - Barbacena -MG  
Telefone: (32) 3339-2034  -  E-mail: gabinete.educacao@barbacena.mg.gov.br 

 
JUSTIFICATIVA DE FALTA DO MÓDULO B,  

 
 

NOME DO PROFESSOR(A):_________________________________________ 
 
ESCOLA:________________________________________________________ 
 

(Data de preenchimento do 
formulário) 
DATA: 
____/____/____ 

(Destino Solicitação) 
DIRETOR(A) DA ESCOLA 
 

Dia:____/_____/_____  (dia do fato) 
 

CARGA HORÁRIA:_____________  

Atestado Médico: Sim(   )   Não(   )                       (  ) outros      
 

Motivo (obrigatório):  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Estou ciente que esta justificativa será analisada, podendo, a ausência, ser abonada ou não.  
 
Barbacena____,de ___________________de _____. 
 
Assinatura do(a) funcionário(a) 
 
 

 
Visto do Diretor da Escola: 
 
 
..........................................      ____/____/____     

                                                                            DATA 

 
(  ) Ausência abonada 
 
(  ) Ausência não abonada 
 

Observações do Diretor: (preenchimento obrigatório)     
________________________________________________________________       
________________________________________________________________             
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 

Situações de abono de falta: 1 - atestado médico 2 – casamento 3 - falecimento do conjuge, 
companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda e tutela e irmãos 4 – por 
intimações judiciais. 
Observação: Para as situações acima mencionadas, deverão ser apresentadas comprovações. 
 
 

 

 

ANEXO I 
conforme artigo 8º, I, Resolução 016/2017 

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - SEDEC 

Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários - CEP: 36.202-020 - Barbacena -MG  
Telefone: (32) 3339-2034  -  E-mail: gabinete.educacao@barbacena.mg.gov.br 

 
JUSTIFICATIVA DE FALTA DO MÓDULO B,  

 
 

NOME DO PROFESSOR(A):_________________________________________ 
 
ESCOLA:________________________________________________________ 
 

(Data de preenchimento do 
formulário) 
DATA: 
____/____/____ 

(Destino Solicitação) 
DIRETOR(A) DA ESCOLA 
 

Dia:____/_____/_____  (dia do fato) 
 

CARGA HORÁRIA:_____________  

Atestado Médico: Sim(   )   Não(   )                       (  ) outros      
 

Motivo (obrigatório):  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Estou ciente que esta justificativa será analisada, podendo, a ausência, ser abonada ou não.  
 
Barbacena____,de ___________________de _____. 
 
Assinatura do(a) funcionário(a) 
 
 

 
Visto do Diretor da Escola: 
 
 
..........................................      ____/____/____     

                                                                            DATA 

 
(  ) Ausência abonada 
 
(  ) Ausência não abonada 
 

Observações do Diretor: (preenchimento obrigatório)     
________________________________________________________________       
________________________________________________________________             
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 

Situações de abono de falta: 1 - atestado médico 2 – casamento 3 - falecimento do conjuge, 
companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda e tutela e irmãos 4 – por 
intimações judiciais. 
Observação: Para as situações acima mencionadas, deverão ser apresentadas comprovações. 
 
 

 

ANEXO II 
conforme artigo 9º, Resolução 016/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - SEDEC 
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários - CEP: 36.202-020 - Barbacena -MG  

Telefone: (32) 3339-2034  -  E-mail: gabinete.educacao@barbacena.mg.gov.br 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

 Declaramos, para fins de comparecimento, que___________________________________, 

CPF _____________________________________participou da  reunião do Módulo B, na  Escola 

Municipal_________________________________________________ referente ao mês de 

_______________ no dia_____/____/___,  no horário de _________ às _______. 

 

 Por ser verdade, firmo a presente. 
 
 
 
  
 
 

Barbacena, ______/______/______ 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Diretor 

 
 
 
 
 

 Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

Secretária: Giovana Zappa Barbosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
PÚBLICAS - SEMOP

ERRATA

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu car-
go, em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nºs. 01/2005 e 33/2013, e na forma do art. 26, I, da Constituição do 
Município de Barbacena; 

DECRETA:
Art. 1º  Fica designado Bruno Moreira Mota, para responder, cumulativamente, 
pelo expediente da Diretoria-Geral do Serviço de Água e Saneamento – SAS, sem 
quaisquer outras vantagens além das de seu cargo, no período de 27.06.2018 a 
06.07.2018.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 
contrário.
  
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 25 dias de junho de 2018; 176º ano da Revolução Liberal, 

88º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos

Prefeito Municipal
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PARECER TÉCNICO

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

Diretora: Marcela Campos Zaidan Fernandes

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

EDITAL

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE BARBACENA EDITAL Nº 
001/2018

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2018
SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO – SAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BARBACENA
EDITAL Nº 001/2018 DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Abre inscrições e define normas para o Processo Seletivo de excepcional interesse 
público, destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços 
na autarquia SAS – Serviço de Água e Saneamento, no município de Barbacena, 
Minas Gerais e dá outras providências. 
A DIRETORA DO SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO – SAS, no uso de suas atri-
buições legais, torna público que será realizado Processo Seletivo de excepcional 
interesse público destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de 
serviços no município de Barbacena, contratados de acordo com a Lei Municipal 
nº 4.822 de 25 de julho de 2017, que se regerá pelas normas estabelecidas neste 
Edital e demais legislações vigentes. 
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade do SAS - SERVIÇO 
DE AGUA E SANEAMENTO, através da Comissão nomeada na Portaria 072/2018 
com a participação das Secretarias do Município de Barbacena, Estado de Minas Ge-
rais, tel: 32-3339-6829, endereço eletrônico www.barbacena.mg.gov.br, que será 
realizado pela comissão do SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO – SAS designada 
através da portaria 074/2018 sob a supervisão da Comissão Especial designada 
para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Processo Seletivo da Prefeitura 
de Barbacena, conforme Portaria nº. 18.894/17.
1.2. A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o 
seguinte cronograma: 

Data Ocorrência

25 de junho de 2018 Publicação do Extrato do Edital

27 a 28 de junho de 2018 Prazo de recursos contra as disposi-
ções contidas no Edital

02/07/2018 a 02/08/2018 Inscrições exclusivamente pela inter-
net (on-line)

02/07/2018 a 12/07/2018 Período de isenções

20/07/2018 Divulgação do resultado dos pedidos 
de isenções

CRONOGRAMA PREVISTO

Não haverá devolução de taxa e a falta da comprovação de experiência elimina 
o candidato.

24/08/2018 Divulgação dos locais de realização da 
prova prática

26/08/2018-  ás 08 horas Data de realização da prova prática

28/08/18 Classificação Preliminar divulgação no 
site <www.barbacena.mg.gov.br>

29/08/18 e 30/08/18 Recursos da classificação preliminar

03/09/18 Resultado Final
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04/09/18 a 28/09/18 Entrega dos documentos, bem como 
da avaliação médica APTO para a fun-
ção.

03/10/18 Publicação dos indeferimentos

05/10/18 Convocação para o exercício

08/10/18 Início do exercício

1.2.2 PROVAS PRÁTICAS
1.2.2.1. As provas serão aplicadas conforme divulgação antecipada em local pró-
prio, de acordo com o cronograma. 
1.2.2.2. O acompanhamento de toda divulgação no site www.barbacena.mg.gov.br 
é obrigatório para a ciência das realizações de todas as etapas, sendo de responsa-
bilidade do candidato acompanhar todas as publicações, pois o não comparecimen-
to em uma das etapas gera a desclassificação.
1.3. O cronograma é uma previsão e, dependendo do número de inscritos, de recur-
sos, intempéries ou por decisão da Comissão Especial designada para Supervisionar 
e Acompanhar a Realização do Processo Seletivo SERVIÇO DE AGUA E SANEAMEN-
TO – SAS poderá sofrer alterações que serão divulgadas, sendo de responsabilidade 
do candidato acompanhar as alterações nos meios de divulgação do certame. 
1.4. O Edital do Processo Seletivo Público, os demais comunicados e avisos aos 
candidatos, a relação de inscritos, os julgamentos realizados, convocações e todos 
os demais atos do Processo Seletivo Público, serão publicados no sítio do Processo 
Seletivo no seguinte link: www.barbacena.mg.gov.br
1.5. O Edital do Processo Seletivo também será publicado no Diário Oficial Eletrô-
nico do Município de Barbacena através do link http://barbacena.mg.gov.br/edob.
1.6. A contratação dos candidatos aprovados, dentro do número de vagas deste 
certame, atenderá a necessidade do Serviço de Água e Saneamento -SAS, respei-
tada a ordem de classificação, podendo ser chamados mais candidatos aprovados 
conforme a necessidade para o serviço público, no decorrer da validade do processo 
seletivo. 
1.7. O prazo de validade do Processo Seletivo é de 2 (dois) anos, contados da 
publicação do Decreto de homologação do resultado final do certame, prorrogável 
uma vez, por igual período, a critério da Administração do Serviço de Água e Sa-
neamento -SAS.
1.8. Os contratos destinados a atender realização de obra certa terão sua vigência 
limitada à duração da obra. 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA ADMISSÃO NOS CARGOS 
2.1. São requisitos básicos para investidura nos cargos a que se refere o presente 
Processo Seletivo:
a)ter sido aprovado e classificado no processo seletivo, na forma estabelecida neste 
Edital;
b)ser brasileiro nato ou naturalizado, ou no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reco-
nhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 12 § 1º da 
Constituição Federal/88, combinado com o Decreto Federal n.º 70.436/72;
c)gozar dos direitos políticos;
d)estar quite com as obrigações eleitorais;
e)estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
f)ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, salvo se já emancipado;
g)ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo/especialidade 
para o qual concorreu e se classificou, comprovadas junto à perícia médica oficial, 
nos termos do art. 10 da Lei Municipal n.º 3.245/95, alterada pela Lei nº 4.238 de 
2009.
3. DOS CARGOS E VAGAS TEMPORÁRIAS 
3.1. A relação dos cargos com as exigências mínimas de formação, vencimento, 
carga horária, número de vagas, atribuições dos cargos, lotação, fundamento legal 
e outras informações constam nos anexos I e II deste Edital. 
3.2. A escolaridade e requisitos exigidos, conforme anexo I e legislação em vigor, 
deverão ser comprovados para validação da inscrição.
4. DA INSCRIÇÃO 
4.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita 
das instruções e das condições do Processo Seletivo Público, tais como se acham 
estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, 
instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do ins-
trumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não 
poderá o candidato alegar desconhecimento. 
4.2. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer 
meio, dos seus dados de identificação, títulos apresentados, resultados das ava-
liações a que for submetido e classificação no presente Processo Seletivo Público. 
4.3. A participação no presente Processo Seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que 
deverá ser efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital. 
4.4. O candidato poderá se inscrever neste edital com apenas uma inscrição, ha-
vendo mais de uma inscrição para o mesmo candidato, será deferida (validada) a 
inscrição mais recente.
 4.5. A inscrição somente será efetuada via Internet, no endereço eletrônico www.
barbacena.mg.gov.br, no período estabelecido no cronograma de atividades.
4.6. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá seguir os seguintes passos: 
a.Acessar o site www.barbacena.mg.gov.br, clicar em “concursos e seletivos”, em 
seguida em “inscrições abertas”, clicar em “Município de Barbacena”, na sequência 

escolher Edital 001/2018 Processo Seletivo do Serviço de Água e Saneamento -SAS, 
e clicar em “Edital Completo”. 
b.Ler atentamente o Edital verificando se atende a todos os requisitos e condições 
exigidos para assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital; 
c.Clicar em “Realizar Inscrição”. 
d.Preencher o Requerimento de Inscrição; 
e.Conferir atentamente os dados informados, o cargo escolhido e enviá-lo pela 
Internet; 
f.Imprimir o comprovante de inscrição e efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
que deve ficar em seu poder;
g.Se desejar realizar outra inscrição, realizar todos os procedimentos anteriores 
novamente; 
h.Sair do sistema;
4.7 Após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para 
assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital, o candidato inscrito 
tem o dever de acompanhar as publicações e suas possíveis alterações. 
4.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, via e-mail, 
ou por qualquer outra via não especificada neste edital. 
4.9. As informações prestadas no preenchimento do Requerimento de Inscrição 
são de inteira responsabilidade do candidato, podendo ser indeferida ou anulada a 
inscrição por seu preenchimento incompleto ou de forma indevida. 
4.9.1. A Comissão Especial designada para Supervisionar e Acompanhar a reali-
zação do Processo Seletivo -SAS poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição, as 
provas e admissão do candidato, se verificada falsidade em qualquer declaração ou 
documento exigido neste edital. 
4.9.2. A Comissão Especial do SAS designada para Supervisionar e Acompanhar  
não se responsabilizará por solicitações de inscrição via Internet não efetivadas 
por falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação e outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferência dos dados ou a im-
pressão dos documentos relacionados. 4.9.3. Para evitar transtornos ao candidato 
aconselha-se que faça sua inscrição antecipadamente.
4.10. A inscrição implica no conhecimento e aceitação das regras e condições esta-
belecidas neste edital, seus termos aditivos, convocações bem como avisos publi-
cados no endereço eletrônico do Processo Seletivo, que passarão a fazer parte do 
instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos, acerca dos quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento, sendo sua responsabilidade man-
ter-se informado, acompanhando as divulgações no site oficial www.barbacena.
mg.gov.br.
4.10.1. Será cancelada a inscrição do candidato que: Prestar declarações falsas, 
inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado ou que não 
satisfizer as condições estabelecidas neste Edital. 
4.10.2. No caso de cancelamento da inscrição serão anulados todos os atos dela 
decorrentes, a qualquer tempo, mesmo que o candidato tenha sido classificado e 
que o fato seja constatado posteriormente. 
4.10.3. As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica 
e/ou operacional o que poderá ser feito sem prévio aviso bastando, para todos os 
efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita no site www.barbacena.mg.gov.
br.
5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste 
Processo Seletivo público, desde que sua deficiência seja compatível com as atri-
buições a que pretende concorrer, atestado pela Chefia do Serviço Geral de Perícia 
Médica e Saúde Ocupacional –SUBRH - SEPLAN, sendo-lhes reservadas 20% (vinte 
por cento) das vagas oferecidas, conforme Lei Municipal nº 3.245/1995, os quais 
integrarão lista de chamada especial. 
5.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas cate-
gorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e as alterações 
constantes do artigo 7 do Decreto Federal n. 5.296/04. 
5.3. O resultado final do Processo Seletivo será publicado em duas listas: lista geral 
e lista especial. A primeira trará a relação de todos os candidatos aprovados e clas-
sificados, inclusive das pessoas com deficiência. 
5.4. O candidato com deficiência concorrerá a todas as vagas oferecidas no cargo 
escolhido, utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido aprovado, 
não puder ser admitido através de sua classificação na lista geral. 
5.5. O candidato que se declarar pessoa com deficiência, participará do presente 
Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos quanto ao 
conteúdo das provas; à avaliação e aos critérios de aprovação; ao horário e ao local 
de aplicação das provas; e nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
5.6. Para concorrer às vagas reservadas o candidato deve realizar sua inscrição 
pela Internet e nela declarar-se portador de deficiência em seguida providenciar e 
obrigatoriamente atender o requisito do item 5.1.
5.6.1. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido. 
5.7. Os candidatos inscritos para as vagas reservadas às pessoas com deficiência 
que deixarem de atender, no prazo e condições determinados pelo Edital os requi-
sitos, terão sua inscrição como portador de deficiência invalidada e passarão a ser 
considerados como não portadores de deficiência. 
6 – DAS INSCRIÇÕES E TAXAS
6.1 – Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa, 
através de boleto bancário emitido no ato da inscrição, de acordo com os valores 
estipulados no Anexo I deste Edital. 
6.2 – O candidato deverá atender os requisitos de comprovação exigida no Anexo I 
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de experiência no cargo pretendido.
6.2.1 – No ato da inscrição, o candidato deverá declarar seu conhecimento quanto 
às condições exigidas para a inscrição e que se submete às normas expressas neste 
Edital; 
6.3 – Não haverá devolução da taxa de inscrição, exceto por cancelamento do 
certame.
6.4 – Poderá obter a isenção da taxa de inscrição o candidato que: 
6.4.1 – Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fede-
ral – CadÚnico – de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2.007. 
6.4.2 – For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 
26 de junho de 2007. 
6.4.3 – A isenção mencionada no caput deverá ser solicitada mediante requerimen-
to do candidato contendo: 
a) indicação do número de Identidade Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; 
b) declaração de que atende à condição estabelecida no subitem 6.4.2, conforme 
modelo constante do Anexo V; 
6.4.3.1 – O requerimento de isenção acima mencionado deverá ser protocolado 
na Divisão de Recursos Humanos nos dias 02 de julho a 12 de julho de 2018, na 
sede  do SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO – SAS, Endereço: Avenida Governador 
Benedito Valadares, 181 – Bairro Padre Cunha, no horário de 12:30h às 17:30h 
6.4.4 – Haverá consulta ao órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade 
das afirmações prestadas pelo candidato. 
6.4.5 – A declaração falsa sujeitará ao candidato as sanções legais, aplicando-se 
ainda o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 
06 de setembro de 1.979. 
6.4.6 – A relação das isenções deferidas e indeferidas será divulgada no sítio eletrô-
nico www.barbacena.mg.gov.br, no dia 20 de julho de 2018. 
6.4.7 – O candidato com isenção concedida estará automaticamente inscrito no 
presente Concurso. 
6.4.8 – O candidato que tiver requerimento de isenção indeferido, caso queira se 
inscrever deverá providenciar o recolhimento da taxa.
DAS CORREÇÕES
6.5. Caso a inscrição preliminar do candidato não seja homologada ou haja inexati-
dão relativa à grafia do seu nome, condição de pessoa com deficiência ou qualquer 
outra, caberá recurso nos termos do presente Edital. 
6.5.1. Os casos de erro de grafia, data de nascimento ou outro dado pessoal, o 
próprio candidato deve entrar na área do candidato, com seu CPF e dados cadas-
trados e fazer as devidas alterações até 3 (três) dias anteriores à data de realização 
das provas. 
6.6. Após prazo recursal, as inscrições que preencherem todas as condições deste 
Edital serão homologadas e deferidas pela autoridade competente na data constan-
te do cronograma deste edital. 
7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
7.1 O Processo Seletivo a que se refere o presente edital, se desenvolverá em uma 
etapa ou em mais de uma etapa, de acordo com o estabelecido no cronograma, 
podendo sofrer alterações;
a) comprovação de experiência do cargo se estiver especificado no edital; 
b) prova prática, de caráter eliminatório e classificatório.
c) teste físico, de caráter eliminatório e classificatório; se a demanda assim exigir.
7.2. As provas serão realizadas no município de BARBACENA-MG, não sendo per-
mitida a realização das provas em outro local, a não ser o determinado no Edital 
de Convocação. 
7.3. DOS HORÁRIOS E LOCAIS DAS PROVAS 
7.3.1. Os locais de realização das provas serão divulgados no site www.barbacena.
mg.gov.br na data prevista no cronograma, em Edital próprio de convocação. 
7.3.2. Os horários de realização das provas ficam assim definidos: 
- PERÍODO MATUTINO: 
•Acesso aos locais de prova liberado - 7h15min 
•Não será permitido o acesso de candidatos, sob qualquer alegação, a partir do 
horário de 7h50min 
•Inicio das provas - 08h00min
•Final das provas – de acordo com o número de inscritos a ser divulgado poste-
riormente.
7.3.3 A identificação correta do período, horário e local da prova e o comparecimen-
to no horário determinado, será de inteira responsabilidade do candidato, devendo 
o mesmo manter-se informado acompanhando as publicações no site www.barba-
cena.mg.gov.br, considerando que não será permitida a realização da prova prática 
daqueles que não estiverem presentes no horário marcado para início da prova. 
7.3.4 O SAS - SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO exime-se das despesas com via-
gens e estadia dos candidatos para prestar as provas do Processo Seletivo público 
em qualquer uma das etapas. 
8. DA PROVA PRÁTICA
8.1  Não será permitido o acesso ao local de prova do candidato que: 
a) Chegar após o horário determinado para o início das provas;
b) Não apresentar a inscrição com o pagamento;
c) Não apresentar documento de identificação oficial válido, original e com foto; 
8.1.1 Os membros das Comissões Especiais do SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO 
– SAS e da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA -MG que realizam o certame 
em conjunto, com o intuito de preservar o candidato e a critério da fiscalização, 
realizará a imediata exclusão do candidato que demonstre não possuir a necessária 
capacidade no manejo dos equipamentos, com risco de danificá-los ou ferir-se, 
fazendo constar de Ata.

8.2. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Co-
mandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bom-
beiros Militar, pelos Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício profissional, 
passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais expedidas por órgão pú-
blico que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e carteira 
nacional de habilitação, com foto. 
8.2.1. Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o 
candidato deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias. 
8.2.2. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, 
de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. 
8.2.3. A identificação especial ou coleta de digitais poderá ser exigida, cujo docu-
mento de identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condi-
ção de conservação do documento. 
8.2.4. A não apresentação de documento de identidade, nos termos deste edital 
impedirá o acesso do candidato ao local de prova e, em consequência, a sua elimi-
nação do certame. 
8.2.5. Os candidatos que trouxerem para o local de prova quaisquer materiais, 
objetos e ou equipamentos não permitidos, deverão entregá-los antes do início da 
prova, ao fiscal. A simples posse, mesmo que desligado ou uso de qualquer mate-
rial, objeto ou equipamento não permitido, no local da prova,  implicará na exclusão 
do candidato do Processo Seletivo público. 
8.2.6. A última turma de candidatos a ser avaliada acompanhará o termo de fecha-
mento do envelope de provas. O candidato que negar-se a aguardar os companhei-
ros, assinará ata de prova como desistente, sendo eliminado do certame. 
8.2.7. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem 
a realização de prova fora do horário e local marcados para todos os candidatos. 
8.2.8 O SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO -SAS não assume responsabilidade 
por acidentes pessoais, perda, extravio, roubo, furto ou avaria de equipamentos e 
veículos trazidos pelo candidato ao local de prova. 
8.2.9. Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local 
de aplicação da prova sem comunicar-se com os demais candidatos, ficando proibi-
do inclusive de permanecer no local de aplicação da prova prática. 
8.2.10. Motivará a eliminação do candidato do Processo Seletivo Público, sem pre-
juízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a qualquer das 
normas devidas neste edital ou a outras relativas ao Seletivo, aos comunicados, às 
instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova, bem como o trata-
mento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
8.3 A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e 
será analisada pela Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realiza-
ção do Processo Seletivo, com o intuito de verificar a eliminação.
DO TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA- TCF
8.4 – Estabelecida pelo anexo IV, somente será realizada se houver a necessidade 
expressa por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas e constará do Edital, 
se for o caso.
9. DOS RECURSOS 
9.1. Caberão recursos contra o edital, contra o indeferimento da inscrição, preteri-
ção de formalidade essencial prevista no presente edital, resultados classificatórios 
e homologação do resultado final do Processo Seletivo. 
9.1.1 Os recursos poderão ser interpostos no prazo estipulado no cronograma, a 
contar da publicação do ato que gerou a reclamação, somente através da área 
restrita do candidato no site www.barbacena.mg.gov.br até às 18 horas do último 
dia estipulado. 
9.2. Só serão analisados os requerimentos interpostos que preencherem todas as 
exigências do Edital e que forem entregues rigorosamente no prazo, findo o qual 
não serão aceitos. 
9.3. A Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Pro-
cesso Seletivo
não se responsabiliza pelo não recebimento dos recursos, por motivo de ordem 
técnica como congestionamento, caixa de e-mail lotada, antivírus, spam, arquivo 
muito grande (aconselha-se enviar compactado
9.4. Os recursos deverão conter o nome do candidato recorrente, CPF, nome do 
cargo pretendido.
9.5. Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o 
descrito neste Edital. 
9.6. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora 
do padrão e sem fundamentação ou referência bibliográfica não serão providos. 
9.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer coletivamente através de ato 
publicado no site www.barbacena.mg.gov.br
9.8. A decisão exarada nos recursos é irrecorrível na esfera administrativa. 
10. DO CÁLCULO DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICACÃO 
10.1 
a) APROVADO: o candidato que alcançou nota final da prova prática igual ou maior 
a 5,00 (cinco); 
b) REPROVADO: o candidato que não obteve nota maior ou igual a 5,00 (cinco); 
na prova prática,
c) AUSENTE: o candidato que não compareceu para realizar uma das etapas , 
acarretando em sua eliminação. 
d) ELIMINADO: o candidato que deixar de cumprir as normas editalícias especial-
mente às de regras de aplicação da prova.
10.2. A classificação será determinada pela nota final que será expressa em duas 
casas decimais sem arredondamento. 
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10.3. Ocorrendo empate na nota final, aplicar-se-á, para o desempate, o disposto 
no artigo 19 da Lei Municipal 3245/95.
10.4. As providências e atos necessários para a chamada e admissão dos candida-
tos aprovados classificados e habilitados são de competência e responsabilidade 
do Serviço de Água e Saneamento -SAS sob a supervisão da Prefeitura Municipal 
de Barbacena.
10.5. A classificação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito 
de ingresso automático e nem a permanência no quadro de pessoal da Serviço de 
Água e Saneamento -SAS Barbacena, devendo o candidato atender aos requisitos e 
ao SAS chamar dentro do prazo de validade do Processo Seletivo.
10.6. O candidato aprovado que não observar o cumprimento no disposto no TITU-
LO V – DO REGIME DISCIPLINAR, e não se enquadrar nos dispositivos legais terá o 
contrato rescindido, no caso de falta grave somente a comunicação por escrito da 
chefia imediata acarreta na rescisão do contrato.
11. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
11.1. A homologação do resultado final deste Processo Seletivo se dará através de 
Portaria da Diretoria do Serviço de Água e Saneamento – SAS , devidamente pu-
blicada nos meios legais e no endereço eletrônico do Processo Seletivo e no órgão 
oficial do município, com a classificação dos aprovados em ordem decrescente de 
notas. 
11.2. Os atos e resultados serão divulgados no site www.barbacena.mg.gov.br
12. DA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE 
12.1. A aprovação e classificação neste Processo Seletivo não asseguram ao candi-
dato o direito de ingresso imediato e automático, nem a permanência no quadro do 
Serviço de Água e Saneamento -SAS de Barbacena. A admissão é de competência 
da Direção Geral, dentro da validade do Processo Seletivo ou sua prorrogação, 
observada a ordem de classificação dos candidatos e das condições estabelecidas 
neste Edital. 
12.2. As providências e atos necessários para a chamada e admissão dos candida-
tos aprovados/classificados são de competência e responsabilidade do SERVIÇO DE 
AGUA E SANEAMENTO – SAS. 
12.2.1. É de responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação dos atos 
de chamada e manter atualizando seus dados, endereço e telefones de contatos. 
12.3 Após a classificação para assumir a vaga, o candidato terá o prazo de 30 
(trinta) dias úteis para providenciar/entregar a documentação completa solicitada 
na Divisão de Recursos Humanos do Serviço de Água e Saneamento – SAS. Caso 
não respeite o prazo acima citado, o candidato poderá ser dispensado da vaga 
escolhida. 
12.3.1. O não cumprimento dos quesitos necessários impede a admissão do can-
didato. 
13. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
13.1. A fiscalização e supervisão do certame estão a cargo das Comissões Especiais 
para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Processo Seletivo da Prefeitura 
Municipal de Barbacena e do Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. A Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, 
bem como as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a ela posteriores, 
não serão objeto de avaliação nas provas do Processo Seletivo. 
14.2. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referen-
tes ao Processo Seletivo são de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão 
prestadas por telefone informações relativas a número de inscritos por cargo e ao 
resultado do Processo Seletivo Público. 
14.3. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone 
atualizados para viabilizar eventuais contatos que se façam necessários, no Serviço 
de Água e Saneamento -SAS , até que expire a validade do Processo Seletivo, sob 
pena de considerar válidas as comunicações realizadas com base nos dados cons-
tantes nos registros. 
14.4. A qualquer tempo poderá se anular a inscrição da prova e/ou tornar sem efei-
to a admissão do candidato, em todos os atos relacionados ao Processo Seletivo, 
quando constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 
com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação. 
14.5. Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 14.4, o candi-
dato estará sujeito a responder criminalmente por seu ato. 
14.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser res-
peito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo 
responsabilidade de o candidato manter-se informado, acompanhando as publica-
ções no site www.barbacena.mg.gov.br.
14.7. As despesas relativas à participação do candidato no Processo Seletivo e à 
apresentação para a escolha de vagas e a admissão correrão a expensas do próprio 
candidato. 
14.8. É vedada a inscrição neste Processo Seletivo de quaisquer membros da Co-
missão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Processo Seleti-
vo, bem como de seus parentes até 2º grau. 
14.9. Na ocorrência de inscrição de parente, o membro da comissão deverá afastar-
se e ser substituído por outro a ser designado através de portaria. 
14.10. A Comissão do Processo Seletivo do SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO 
– SAS no Município de BARBACENA poderá justificadamente, alterar as normas 
previstas nos itens deste edital e seus desdobramentos, desde que com a finalidade 
de preservar o bom andamento do certame. 
14.11. Os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos conjuntamente, em 
caráter irrecorrível, pela Comissão do Processo Seletivo da Diretoria do Serviço de 

Água e Saneamento – SAS.
 14.12. Fica eleito, para dirimir qualquer questão relacionada com o Processo Sele-
tivo previsto neste Edital o Foro da Comarca de Barbacena/MG. 
14.13. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
Anexo I – Cargo, Vagas, Escolaridade, Remuneração e Carga horária, Valor da taxa 
de inscrição;
Anexo II – Atribuições e requisitos para investidura e atribuição do Cargo; 
Anexo III – Prova prática
Anexo IV- TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA- TCF
Anexo V – Modelo de requerimento de isenção da taxa de inscrição

Prefeitura Municipal de Barbacena e Serviço de Água e Saneamento -SAS, aos 25 de junho de 2018;
 176º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.

Marcela Campos Zaidan Fernandes
Diretora Geral do SAS

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Anexo I

DOS CARGOS  VAGAS ESCOLARIDADE REMUNE-
RAÇAO R$

C A R G A 
HORÁRIA

VALOR DA 
INSCRIÇÃO

SERVENTE (experi-
ência comprovada 
servente de pedreiro, 
ajudante caminhão 
pipa, ajudante de 
bombeiro ou ope-
rador de esgoto e 
outros serviços afins)

16 Alfabetizado;  mínimo de 12 
(doze) meses de experiência 
na atividade, comprovada 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 
empresas do ramo pertinente à 
atividade, na qual deverá cons-
tar CNPJ e firma reconhecida

954,00 40h se-
manais

R$ 40,00

Bombeiro Hidráulico 
Experiência compro-
vada na função  

03 Fundamental incompleto; mí-
nimo de 12 (doze) meses de 
experiência na atividade, com-
provada 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 empresas do 
ramo pertinente à atividade, na 
qual deverá constar CNPJ e fir-
ma reconhecida

1.238,52 40h se-
manais

R$ 40,00

Pedreiro 
Experiência compro-
vada na função  

03 Fundamental incompleto; mí-
nimo de 12 (doze) meses de 
experiência na atividade, com-
provada 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 empresas do 
ramo pertinente à atividade, na 
qual deverá constar CNPJ e fir-
ma reconhecida

1.238,52 40h se-
manais

R$ 40,00

Soldador
Experiência compro-
vada na função  

01 Fundamental incompleto; mí-
nimo de 12 (doze) meses de 
experiência na atividade, com-
provada 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 empresas do 
ramo pertinente à atividade, na 
qual deverá constar CNPJ e fir-
ma reconhecida

1.238,52 40h se-
manais

R$ 40,00

Auxiliar de serviço  
TCPII (experiência 
comprovada ser-
vente/ ajudante de 
ETA, carregamento 
e descarregamento 
cargas, auxiliar no 
preparo de reagen-
tes, auxiliar na coleta 
de água para análise, 
auxiliar no controle 
de estoque, serviço 
de limpeza em geral    
e  outros serviços 
afins)

02 Alfabetizado; mínimo de 12 
(doze) meses de experiência 
na atividade, comprovada 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 
empresas do ramo pertinente à 
atividade, na qual deverá cons-
tar CNPJ e firma reconhecida

954,00 40h se-
manais

R$ 40,00

ANEXO II

CARGO: SERVENTE
1- Descrição Sintética: Compreende os cargos cujos ocupantes se destinam a exe-
cutar sob supervisão geral, serviços braçais.
2- Atribuições Específicas: 
2.1. – Carregar e descarregar veículos.
2.2. – Transportar e arrumar mercadorias e materiais diversos.
2.3. – Fazer abertura e limpeza de valas
2.4. – Assentar canalização de águas e esgotos.
2.5. – Efetuar serviços de capina, de remoção de detritos e outros.
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2.6. – Separar produtos recicláveis.
2.7. – Prensar e embalar produtos separados.
2.8. – Transportar instrumentos de topografia.
2.9. – Transportar materiais diversos.
2.10. – Fazer mudanças.
2.11. – Executar o rompimento de pavimentação, bem como abertura de valas, 
quando se fizer necessário.
2.12. – Lavar e limpar cômodos, pátios, terraços e demais dependências do SAS.
2.13. – Varrer, raspar e encerar assoalhos.
2.14. – Lavar ladrilhos, azulejos, pisos, galerias e vidraças.
2.15. – Polir objetos, pecas e placas metálicas.
2.16. – Manter a limpeza das instalações sanitárias.
2.17. – Espanar móveis, limpar janelas e vasculhar tetos.
2.18. – Remover lixos e detritos.
2.19. – Substituir fusíveis, lâmpadas queimadas, etc.
2.20. – Mudar água dos filtros e limpar as velas dos mesmos.
2.21.– Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais.
2.22. – Guardar e arrumar objetos.
2.23.  – Lavagem e lubrificação dos veículos
2.24. – Auxiliar o motorista na distribuição de água.
2.25. – Manutenção e limpeza nas dependências da estação de tratamento de água 
e/ou esgoto.
2.26. – Coleta de amostra de água e/ou esgoto.
2.27. – Transporte de produtos químicos.
2.28. – Auxiliar bombeiros, pedreiros e calceteiros em suas funções.
2.29. – Cumprir plantão conforme escala de bombeiros e motoristas.
2.30. -  Auxiliar no preparo de produtos químicos
2.31. – Pulverizar produtos químicos, como inseticidas e herbicidas em áreas com 
focos de mosquitos, escolas, praças e outros logradouros públicos.
2.32. – Preparar e adubar terras para plantio; plantar e aguar plantações, podar 
gramas e árvores e remover entulhos.
2.33. – Executar serviços de varrição de ruas, terrenos e logradouros públicos.
2.34. – Conduzir o lixo recolhido a locais previamente definidos.
2.35. – Cumprir a escala de plantão.
2.36. – Executar outras tarefas afins.
3- Responsabilidade Geral:  Pela execução de trabalhos simples que não exijam 
treinamento especial.
4- Qualificação Essencial:  Alfabetizado. 
 CARGO: SOLDADOR
1 - Descrição Sintética: Compreende os empregos que se destinam a soldar peças 
metálicas com solda elétrica e oxi-acetilênica.
2 - Atribuições Típicas:
2.1. – Soldar e cortar metais, utilizando o processo adequado a cada caso.
2.2. – Executar trabalhos elementares de serralheria.
2.3. – Ler desenhos elementares em perspectiva.
2.4. – Cumprir escalas de plantão.
2.5. – Regular os aparelhos de solda de acordo com os trabalhos a executar.
2.6. – Conservar os instrumentos e materiais de trabalho que utiliza.
2.7. – Manter limpo e arrumado o local de trabalho.
2.8. – Zelar pela própria segurança no trabalho e pela das outras pessoas, manten-
do em perfeito estado o equipamento de proteção.
2.9. –  Orientar os servidores que auxiliem na execução de atribuições típicas da 
classe.
2.10. Executar outras tarefas afins.
3 - Responsabilidade Geral: Pela execução de serviços sob supervisão imediata.
 Qualificação Essencial:  4ª SÉRIE
CARGO: BOMBEIRO
1- Descrição Sintética: compreende os cargos cujos ocupantes se destinam a exe-
cutar, sob supervisão imediata, serviços de montagem  e reparos de condutores de 
água e/ou esgoto.
2- Atribuições Específicas:
2.1.  – Instalar e consertar encanamentos, torneiras, registros e aparelhos sani-
tários.
2.2.  – Assentar condutores de esgoto.
2.3.  – Instalar condutores de água e esgoto.
2.4.  – Consertar e instalar caixas d’água.
2.5.  – Consertar calhas e condutores.
2.6. – Instalar aparelhos sanitários, caixas de descarga, pias, banheiras, chuveiros 
e efetuar consertos nos mesmos.
2.7. – Montar, instalar e conservar sistemas de tubulações de materiais metálicos 
e não metálicos.
2.8.   – Marcar, unir, vedar tubos, riscando-os, soldando-os ou fundido-os.
2.2. – Providenciar a reparação de vazamentos.
2.3. – Providenciar o desentupimento de rede de água.
2.4. – Implantar redes de água e outros similares.
2.5. –Executar as manutenções de instalações, substituindo ou reparando partes 
dos componentes, como tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos 
isolantes e outras.
2.6. – Instalar hidrômetros, bem  como, montagem  e mudança de padrão DEMAE.
2.7. – Providenciar reparos de vazamentos em hidrômetros.
2.8.  – Coordenar e supervisionar quando necessário, tarefas inerentes a seu cargo.
2.9. – Atender a escala de plantão conforme designação da Seção de Pessoal.

2.10. – Executar outras tarefas afins.
3- Responsabilidade Geral: pela execução, sob supervisão imediata de trabalhos 
práticos semi - especializados.
4- Qualificação Essencial:  4ª série
CARGO: PEDREIRO
1- Descrição Sintética: Compreende os cargos cujos ocupantes se destinam a exe-
cutar, sob supervisão imediata, quaisquer obras de alvenaria.
2- Atribuições Específicas:
2.1. – Executar, orientado por instruções, desenhos ou croquis, serviços de alve-
naria em obras de construção e reconstrução de prédios, pontes, poços de visita, 
fossas sépticas, muros, reformas de passeios e outros.
2.2. – construir ou orientar a construção de andaimes.
2.3. – Construir alicerces, levantar paredes, rebocar, assentar ladrilhos, azulejos, 
mosaicos, telhas, tijolos, tacos, lambris, manilhas, pedras de mármore, etc.
2.4. – Executar obras de restauração do reboco de paredes, de lajes de cimento 
ou concreto e pisos.
2.5. – Preparar armações de ferro para concreto armado e trabalhar no enchimento 
de fôrmas.
2.6. – Construir lajes de cimento para emprego em muros, pavimentação, caixa 
d’água, fossas sépticas, esgotos e tanques.
2.7 – Instalar aparelhos sanitários.
2.8.– Trabalhar com qualquer tipo de massa, à base de cal, cimento e outros ma-
teriais de construção.
2.9. – Executar trabalho de caiação.
2.10. – Trabalhar em obras de estuque.
2.11. – Requisitar e manter suprimento de material necessário ao trabalho, verifi-
cando a qualidade do mesmo, `a vista das especificações.
2.1. – Manter em ordem e condições de utilização, o equipamento de trabalho, 
executando ou providenciando sua reposição, quando necessário.
2.2. – Montar tubulações para instalações  elétricas.
2.3. – Zelar pela limpeza do local de trabalho.
2.4. – Executar e supervisionar, quando for necessário, tarefas inerentes a seu 
cargo.
2.5. – Coordenar e supervisionar, quando for necessário, tarefas inerentes a seu 
cargo.
2.17. – Executar outras tarefas afins. 
3- Responsabilidade Geral:  Pela execução sob supervisão imediata, de trabalhos 
práticos semi-especializados.
4- Qualificação Essencial:  4ª série 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS T .C . P.  II
1- Descrição Sintética: Compreende os cargos cujos ocupantes se destinam a auxi-
liar sob supervisão imediatas, trabalhos de laboratório relacionados com tratamento 
de água.
2- Atribuições Específicas:
2.1.  –  Auxiliar na coleta de água e/ou esgoto.
2.11. – Auxiliar no preparo de reagentes.
2.12. – Auxiliar no preparo de soluções das substâncias químicas para o tratamento 
de água e/ou esgoto.
2.13. – Auxiliar na verificação das vazões das soluções químicas de tratamento.
2.14. – Auxiliar na limpeza em geral do prédio e arredores, tanques de sedimenta-
ções, filtros, maquinários, etc.
2.15. – Auxiliar no controle de estoque de material de limpeza e tratamento de 
água e/ou esgoto, comunicando ao Auxiliar de Serviços do TCP, para a aquisição 
dos mesmos em tempo hábil.
2.16. – Auxiliar no descarregamento de material de tratamento nas ETA’S e/ou 
ETE’S.
2.17. – Executar outras tarefas afins. 
3- Responsabilidade Geral: pela execução de trabalhos repetitivos, sob supervisão 
contínua.
4- Qualificação Essencial: alfabetizado

ANEXO III – Prova prática

1- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
1.1 Para os candidatos ao cargo de Servente a prova prática constará da execução 
de tarefas como: abertura de valas e outros correlatas ao cargo. 
1.2 Para os candidatos ao cargo de Bombeiro hidráulico constará da execução de 
serviços  correlatas ao cargo. 
1.3 Para os candidatos ao cargo de Pedreiro constará da execução de serviços de 
construção e outras correlatas ao cargo.
1.4 Para os candidatos ao cargo de Soldador constará da execução de serviços de 
serralheria e outras  correlatas ao cargo.
1.5 Para os candidatos ao cargo de Auxiliares de serviço de TCPII constará da exe-
cução de serviços  de ajudante/servente de ETA (Estação de Tratamento de Água)  
correlatas ao cargo.
2- Avaliação:

QUESITOS PONTUAÇÃO

Noções de segurança, higiene e limpeza pessoal e no trabalho 2

Identificação nominal e uso correto das ferramentas e dos 
instrumentos a serem utilizados para prática das atividades 
relacionadas ao cargo

2
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PODER LEGISLATIVO

EDITAL

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Ilson Guilherme de Sá

CÂMARA MUNICIPAL  DE  BARBACENA
PALÁCIO DA REVOLUÇÃO LIBERAL

Poder Legislativo
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Organização e execução abertura de valas e/ou carga e des-
carga de entulhos ou materiais das atividades relacionadas 
ao cargo. 

3

Qualidade do serviço executado em relação ao tempo dis-
ponibilizado para realização da tarefa (para todos os cargos)

2

A disciplina, persistência e a capacidade de concentração do 
candidato (para todos os cargos);

1

TOTAL 10

2.1 Nos pontos atribuídos às provas, bem como no resultado final, os centésimos 
iguais ou superiores a 5 serão arredondados para o décimo subsequente; os infe-
riores a 5 serão desprezados. 
3 - O não comparecimento a prova excluirá o candidato automaticamente do 
processo seletivo.
4 - Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem 
as circunstâncias alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas perma-
nentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, cãibras, 
contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem 
a capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá 
realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado 
e divulgado, o qual será realizado de forma aleatória.
5- O tempo de duração das provas será igual para todos os candidatos, não será 
permitida prorrogação do prazo por nenhum motivo.

ANEXO IV -  MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Requerimento de isenção da taxa de inscrição: (modelo)

Eu___________________________________________________________________________,
DECLARO,  para  efeito  de  concessão  de  isenção  de  taxa  de  inscrição  do  Processo  seletivo  da
Prefeitura Municipal de Barbacena, normatizado pelo edital 01/2017, sob as penas da lei, que sou
membro  de família  de  baixa renda,  nos termos do Decreto  Federal  nº  6.135,  e  estou inscrito  no
Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do  Governo  Federal  (CadÚnico),
NIS:_________________________      .

Dados Gerais:

Nome:

Identidade: CPF:

Cargo (que pretende se inscrever):

Deficiente: Sim (  ) Não ( )
Sexo:  Masculino (  ) Feminino ( )

Nacionalidade Naturalidade UF

Filiação:

Data de Nascimento:

                     /                       /                     

Estado Civil: Escolaridade:

Endereço: (Rua, Av, Praça) Nº. Compl.

Bairro: Cidade UF: CEP:

Telefone Residencial: Telefone Comercial: Telefone Celular:

Declaro estar ciente das normas descritas no Edital.
Este documento representa a expressão da verdade. Todos os dados nele contidos estão corretos,
podendo ser comprovados a qualquer tempo, mediante diplomas, certidões, atestados ou declarações.
Nos termos do Edital, declaro estar ciente de que qualquer omissão ou falsidade, bem como o não
atendimento dos prazos e/ou exigências, significará minha exclusão do concurso.

Barbacena,                  de ___________________           de 2018.

 

Assinatura do
Requerente

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

PROCESSO Nº0025/2018
                 CARTA CONVITE Nº 00003/2018

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL’ DE BARBACENA
OBJETO: contratação de empresa que realiza serviço de streaming profissional 
(transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbacena ao vivo e em tempo 
real)
DATA DA ABERTURA: 02/07/2018 às 14:00 hs 
TIPO: MENOR PREÇO 
PREÇO MÁXIMO: R$ 15.000,00 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG, estabelecida na Praça dos Andradas, 
112, Centro, CNPJ 20.289.385/0001-66, Barbacena/MG, CEP 36201-004, neste ato 
representada pelo seu Presidente Ilson Guilherme de Sá, brasileiro, casado, por-
tador do RG nº MG 5149.620, inscrito no CPF sob o nº 699.082.496-49, através 
de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, devidamente nomeada por seu 
Presidente através da Portaria Nº0094, DE 13/03/2018, torna público, para conheci-
mento dos interessados, de acordo com a Lei Nº 8.666/93 (com as alterações da Lei 
N.º 8883/94 e da Lei N.º 9.648/98)que realizará Licitação Pública, na Modalidade 
Carta Convite, Tipo Menor Preço para contratação de empresa que realiza serviço 
de streaming profissional (transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbace-
na ao vivo e em tempo real), conforme especificações constantes do ANEXO I deste 
Edital de Licitação Carta Convite Nº00003/2018. 
01 – DA CARTA CONVITE: 
Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas 
na Comissão Permanente de Licitação na sede da Câmara Municipal de Barbacena/
MG, e serão fornecidos no horário das 12hrs às 17hrs, à exceção do dia 29/06/18 
fornecidos até às 14:00hs, ou seja, até 24 horas antes da data e hora da celebração 
do certame e ainda disponibilizado no site www.camarabarbacena.mg.gov.br. 
2.0 – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
O Objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa que realiza 
serviço de streaming profissional (transmissão de sessões da Câmara Municipal de 
Barbacena ao vivo e em tempo real), conforme especificações constantes do ANE-
XO I deste Edital de Licitação Carta Convite nº 00003/2018 do tipo Menor Preço. 
3.0 Os interessados deverão protocolizar os envelopes com a Documentação de Ha-
bilitação e com a Proposta de Preço direcionados à Comissão Permanente de Licita-
ção, até às 13:00 horas do dia 02/07/2018 na sede do prédio da Câmara Municipal 
de Barbacena/MG na Praça dos Andradas, nº 112, Centro. Não haverá tolerância 
de horário. Separadamente, deverá ser protocolizada a Carta de Credenciamento 
de acordo com o Anexo II.
3.0 – DO PAGAMENTO E PRAZO DE ENTREGA:
3.1. O pagamento será efetuado em 6(seis) parcelas iguais  até o 10º (décimo) dia 
útil após o mês subseqüente ao da prestação de serviços, com apresentação da 
respectiva Nota Fiscal através de depósito na conta bancária ou cheque nominal em 
nome da vencedora. Reservando-se à CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG, 
o direito de reter o pagamento até ser SANADA quaisquer dúvidas/irregularidades 
relacionadas com as condições estabelecidas no presente certame ou ser paga ou 
relevada multa que porventura tenha sido aplicada. 
3.2. O objeto desta licitação deverá ser realizado semanalmente, por sessão, 
imediatamente após a data de assinatura do contrato, na sede da Câmara Mu-
nicipal de Barbacena/MG, situado na Praça dos Andradas, nº 112, Centro, CNPJ 
20.289.385/0001-66, CEP 36201-004, Barbacena/MG. 
4.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos para a realização do objeto deste instrumento são oriundos da seguinte 
previsão orçamentária: 
010310047 2188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
339039  Outros Serviços de Terceiro PJ
5.0 – DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTO 
Caberá aos componentes da Comissão Permanente de Licitação/CPL, fornecer to-
das as informações inerentes ao processo licitatório em comum acordo aos editados 
na Carta Convite.
6.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1 – Poderão participar da Licitação supra, os Convidados, bem como também, 
outros interessados, desde que atuem no ramo do objeto licitado. Para tanto, todos 
os convidados e os não convidados deverão manifestar seu interesse no certame 
com antecedência de até 24 horas da data de abertura das propostas. Para se 
credenciar no certame,  deverão protocolizar à Comissão de Licitações na sede da 
Câmara Municipal de Barbacena todos os documentos constantes do item 7.0, e a 
proposta de preço, conforme especificação a seguir:
6.2 - Os documentos para HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇO deverão ser en-
tregues em ENVELOPES separados, e identificados, respectivamente como de N.°1 
e N° 2, devidamente lacrados e rubricados, à exceção do documento do Anexo II, 
pela licitante até às 13:00 horas do dia 02/07/2018, no endereço da CONTRATAN-
TE, para o que se sugere a seguinte inscrição nos envelopes:
CÂMARA  MUNICIPAL  DE BARBACENA/MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 00003/2018 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ) 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE BARBACENA/MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 00003/2018 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ) 

6.3 – No dia 02 de julho  de 2018 às 14:00 horas, em ato público, serão abertos os 
envelopes na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL na sede da Câmara 
Municipal de Barbacena/MG. 
6.4 - Os interessados poderão ser representados por procurador legalmente habili-
tado, de posse de documento procuratório reconhecido em cartório.
6.5 – Não será considerada a proposta encaminhada via e-mail. Entretanto, em 
caso de impossibilidade de comparecimento do representante legal, será aceita a 
proposta encaminhada via POSTAL (SEDEX) com AR, recebida até o dia 02 de julho 
às 13:00 horas.. 
6.4 – A empresa licitante custeará a sua proposta e a participação de seu represen-
tante nas reuniões que serão realizadas. 
6.5 – É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio. 
7.0 – DA HABILITAÇÃO 
Para que seja habilitada na licitação, a empresa deverá apresentar à Comissão Per-
manente de Licitação a documentação discriminada a seguir, a qual poderá ser no 
original ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticada em cartório, 
ou apresentar no ato da abertura dos envelopes, os originais para autenticação 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
A) Contrato Social ou Ato Constitutivo acompanhado da última alteração contratual, 
cujo objeto seja compatível com o objeto do presente certame. 
B) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ);
C)Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes, ICMS/ISS: Inscrição Estadual 
ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação. D) Cópia da cédula de identidade, 
CPF e Comprovante de Endereço, se o proponente for pessoa física ou for titular, 
sócio ou procurador da empresa, no caso de pessoa jurídica;
E) Certidão negativa de débitos tributários conjunta, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal acompanhada da Certidão negativa da Dívida Ativa da União, na 
forma da lei, sendo a proponente pessoa jurídica ou pessoa física; Prova de regula-
ridade com a Fazenda Federal: Receita Federal / Seguridade Social – INSS / PGFN 
Divida Ativa; 
F) Certidão negativa de débitos tributários, expedida pela Fazenda Pública Estadual 
do domicílio ou sede da firma interessada, ou outra equivalente, na forma da Lei, 
sendo a proponente pessoa jurídica ou pessoa física;
G) Certidão negativa de débitos tributários, expedida pela Fazenda Pública Munici-
pal do domicílio ou sede da firma interessada, ou outra equivalente, na forma da 
Lei, sendo a proponente pessoa jurídica ou pessoa física;
H) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho (CNDT), expedida pelo Poder 
Judiciário - Justiça do Trabalho, certificando que a empresa licitante Não Consta 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, certidão emitida com base no art. 
642-A da Consolidação das Leis Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de 
julho de 2011, e na resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011;
I) Certidão Negativa de Falência, Concordata e de execução patrimonial.
 7.1 - Além dos documentos acima, a empresa deverá anexar também:
a)Carta de Credenciamento de acordo com o Anexo II protocolizado independente 
dos envelopes;
b)Carta de manifestação de interesse no processo licitatório de acordo com o Anexo 
III;
c)Declaração das exigências para Habilitação, de acordo com o Anexo IV;
d)Declaração de menores e não nepotismo, de acordo com o Anexo VI;
e)Declaração de Ciência do Termo de Referência de acordo com o Anexo VI
8.0 – DA ELABORAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 
8.1 - A proposta deverá, obrigatoriamente: 
a) Ser digitada e impressa em 01 (uma) via, sem rasuras, emendas ou entrelinhas; 
b) Ser assinada, bem como rubricada em todas as suas folhas adicionais; 
c) Conter prazo de validade não inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua 
abertura; 
d) Indicar, em reais, o valor do veículo, inclusos os custos diretos e indiretos. 
8.2 As propostas serão apresentadas individualmente por cada participante, e de-
verão conter preço  inserindo todos os custos diretos e indiretos, inseridos no for-
mulário de convite Anexo IX deste Edital.
8.3 As propostas deverão ainda conter:
8.3.1 Nome, número do CNPJ e inscrição estadual, endereço, telefone/fax e/ou 
email da empresa proponente;
8.3.2. Especificação detalhada do objeto licitado;
8.3.3. Termo de compromisso em que o licitante declarará sua obrigação de forne-
cer o objeto da licitação conforme estipulado no edital;
8.3.4. Nome do banco, agência e número da conta corrente do licitante.
8.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento.
8.5 - Os preços serão cotados com até duas casas decimais. Ex: R$ 0,01.
8.6 - Os licitantes deverão colocar em sua proposta o menor preço para o objeto 
licitado.
8.7 - Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais 
e  trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus agregado ao valor do 
produto objeto da presente licitação, cuja responsabilidade pelo pagamento caberá 
exclusivamente à contratada.
8.8 - Juntamente com a proposta a licitante deverá apresentar declaração de que 

atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, 
conforme modelo  do Anexo IV, além dos certificados e/ou declarações exigidos nos 
anexos deste edital.
8.9 - Poderão os participantes apresentar informações complementares, descrições 
e informações do bem proposto, garantias, reposições, prazos, forma de pagamen-
tos e outros em formulário com timbre da empresa e assinatura.
8.10- As propostas deverão conter os prazos para execução dos serviços, do objeto 
ofertado, forma de pagamento e vigência dos preços.
8.11- Serão desconsideradas as propostas que apresentarem preços unitários sim-
bólicos, irrisórios ou de valor zero.
9.0 – DA ABERTURA E JULGAMENTO 
9.1. A Licitação será processada e julgada, na data e horário estabelecido neste 
Edital, observando os seguintes procedimentos:
a) - Juntar Prospecto do equipamento solicitado no convite, ou seja, do veículo 
descrito neste edital;
b) - Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios constantes 
do Edital;
c) - Deliberação da CPL (Comissão Permanente de Licitação), quanto aos resultados 
aferidos e indicação do vencedor;
d) - Encerrada a fase de julgamento a Comissão juntará o processo vencedor para 
que seja encaminhado ao Presidente do Poder Legislativo Municipal, para sua ho-
mologação e adjudicação ao vencedor.
9.2. O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função do 
menor preço do item cotado, classificando-se a empresa que cotar o menor preço 
Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério do parágrafo segundo do art. 45, § 2o. 
da Lei Federal N.º 8.666/93.
9.3. Serão recebidos os envelopes, abrindo-se, previamente, os que contêm os 
documentos relacionados no item 7.0. Constatando-se a habilitação das empresas 
candidatas, serão abertos os envelopes contendo as propostas, as quais serão di-
vulgadas e, obrigatoriamente, rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e, 
facultativamente, pelos representantes das licitantes presentes.
9.4. Não tendo havido qualquer impugnação ao teor das propostas apresentadas, 
realizar-se-á a classificação das licitantes.
9.5. Fica ressalvado à CONTRATANTE o direito de rejeitar todas as propostas, revo-
gar ou anular a licitação, obedecidos os ditames da Lei. Na hipótese de rejeição de 
todas as propostas a Comissão poderá valer-se da prerrogativa contida no art. 48, 
parágrafo único, da Lei n.º 8.666, de 21.6.1993.
10.0 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
Será desclassificada a proposta que: 
a) Não atenda às exigências e requisitos estabelecidos neste convite; 
b) Contenham preços excessivos (acima do limite de mercado) ou manifestamente 
inexequíveis; 
c) Seja omissa, vaga, apresente irregularidades ou defeitos capazes de dificultar/
impedir o julgamento. 
11.0 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO 
ATO
11.1 – O resultado da Licitação será divulgado ao final do processo de abertura 
das propostas. 
11.2 – Caso não haja a interposição de recursos no prazo previsto no item 12.1, a 
Comissão encaminhará ao Presidente da Câmara o resultado do processo para sua 
posterior Homologação e Adjudicação do bem licitado ao vencedor do certame. 
12.0 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
12.1 – Os recursos eventualmente interpostos contra atos praticados na presente li-
citação serão encaminhados ao Presidente da Câmara Municipal de Barbacena/MG, 
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis na forma do art. 109, § 6º da Lei 8.666/93, 
ou fazê-lo subir, informando devidamente à autoridade administrativa. 
12.2 – Não caberá recurso quando a licitante tendo aceitado os termos do convite, 
vier, após julgamento ou decisão que lhe sejam desfavoráveis, apontar falhas ou 
irregularidades que, a seu juízo, o tenham viciado. 
12.3 – Entregue a proposta na forma requerida, fica subtendido que a licitante 
aceita, irrestritamente, todas as condições estabelecidas na presente Carta Convite. 
12.4 - Exaurida a fase recursal, a autoridade competente deliberará sobre a homo-
logação e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor do certame.
13.0 PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
13.1 – No prazo de até 05 (cinco) dias contados da publicação da homologação do 
resultado da licitação, o licitante vencedor celebrará contrato nos termos da minuta 
que integra este edital.
13.2 - O contrato será celebrado entre o licitante vencedor e a Câmara Municipal de 
Barbacena-MG, devendo seu extrato ser publicado no quadro de avisos localizado 
na sede da Câmara Municipal e no site oficial, no prazo de 20 (vinte) dias contados 
de sua assinatura, conforme disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei 8.666/93;
13.3 - A não assinatura do contrato dentro do prazo estipulado no subitem de cláu-
sula 13.2 deste edital caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando o licitante infrator às penalidades previstas na lei, conferindo-se à Câ-
mara Municipal de Barbacena-MG a faculdade de revogar a licitação ou convocar o 
2º (segundo) colocado, e assim sucessivamente, desde que mantidas as condições 
propostas pelo primeiro classificado.
13.4 - Nos termos do § 2° do art. 64, da Lei 8666/93, quando o convocado não 
retirar e assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente no prazo e nas 
condições estabelecidos na lei e neste edital, a Câmara Municipal de Barbacena 
poderá revogar a licitação ou convocar os licitantes remanescentes na ordem de 
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classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto a prazo e preço, sujeitando ao licitante in-
frator as penalidades previstas em lei, conforme disposto no art. 81, caput da Lei 
nº 8.666/93.
13.5 - No ato da assinatura do instrumento contratual a empresa deverá apresen-
tar:
13.5.1 - Prova de regularidade fiscal perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social -INSS, apresentando a CND – Certidão Negativa de Débito;
13.5.2 - Prova de quitação com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
(Lei 9042, de 30/03/95);
13.5.3 - O descumprimento do disposto nos subitens 13.5.1 e 13.5.2 impedirá a 
assinatura do contrato, sujeitando a empresa às penalidades previstas na lei.
14.0 – DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
A CÂMARA MUNICPAL DE BARBACENA/MG, observada as razões de conveniência 
e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a qualquer momento, o 
presente procedimento ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, me-
diante despacho fundamentado. 
15.0 DA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A Câmara Municipal de Barbacena/MG poderá exigir prestação de garantia na con-
formidade do disposto no artigo 56, § 5º da Lei nº 8.666/93, cabendo ao contratado 
optar por uma das modalidades aludidas nos incisos I a III do referido artigo.
16.0 –  DAS SANÇÕES 
16.1 – O descumprimento pela licitante vencedora dos prazos previstos, assim 
como de quaisquer cláusulas do contrato, será considerado inadimplência e a sujei-
tará às seguintes cominações: 
a) Multa de 0,5% (zero ponto cinco por cento) por dia do valor adjudicado.
b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Câmara Municipal de Barbacena/MG, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos; 
d) Aos Licitantes, Adjudicatários ou Contratados inadimplentes, serão aplicadas 
sanções administrativas elencadas nas Seções I e II do Capítulo IV da Lei nº 
8.666/93 (artigos 86 a 88).
e) Perderá a garantia ofertada em favor da Câmara Municipal de Barbacena, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas na lei, dando ainda ensejo à rescisão 
do contrato e convocação dos licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação.
16.2 -  A Câmara Municipal de Barbacena/MG poderá rescindir o contrato unila-
teralmente, independentemente de prévia notificação ou aviso, na ocorrência das 
hipóteses previstas no artigo 78, I a XII e XVII da Lei nº 8.666/93
16.3 – As penalidades mencionadas no item anterior dar-se-ão sem prejuízo das 
mencionadas na Seção III do referido Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 (ar-
tigos 89 a 98). 
17.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 – A LICITAÇÃO DE QUE TRATA ESSE CONVITE SERÁ REALIZADA NO DIA 
02/07/2018, às 14:00 HORAS. 
LOCAL: PALÁCIO DA REVOLUÇÃO LIBERAL - SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAR-
BACENA/MG ENDEREÇO: Praça dos Andradas, 112, Centro, CNPJ 20.289.385/0001-
66, Barbacena/MG, CEP 36201-004
17.2 – Todas as operações e decisões deste processo serão supervisionadas pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, com o apoio direto da sua Procu-
radoria Jurídica Geral, a quem compete supervisionar todos os procedimentos e 
avaliar a prestação de serviços objeto desta licitação, podendo intervir a qualquer 
momento solicitando mudanças e adequações aos princípios legais. 
17.3 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA poderá adiar a abertura desta licita-
ção e alterar as condições da Carta Convite, com fixação de novo prazo para a sua 
realização, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização. 
17.4 – Não se permitirá a qualquer das licitantes solicitar a retirada de envelopes ou 
o cancelamento de propostas após a sua entrega. 
18.0 – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Comissão Permanente de 
Licitação, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei Nº 
8.666/93. 
BARBACENA/MG, 25 de JUNHO de 2018.

__________________________________________________________

PAULO CÉZAR REIS DA SILVA
Presidente da CPL

ANEXOS A ESTE EDITAL
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO
Anexo II - CARTA DE CREDENCIAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Anexo III – CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO PROCESSO LICITATÓRIO
Anexo IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS
Anexo V - RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL
Anexo VI - DECLARAÇÃO DE MENORES E NÃO NEPOTISMO
Anexo VII – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA
Anexo VIII - MINUTA DE CONTRATO
 Anexo IX – PROPOSTA COMERCIAL
Anexo X - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

ANEXO I
EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 00003/2018

OBJETO: contratação de empresa que realiza serviço de streaming profissional 
(transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbacena ao vivo e em tempo 

real)
TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

01 - Objeto: O Objeto da presente licitação consiste  contratação de empresa que 
realize serviço de streaming profissional (transmissão de sessões da Câmara Mu-
nicipal de Barbacena ao vivo e em tempo real)conforme especificações mínimas a 
seguir: 
02 – Motivação: A aquisição do objeto é necessária para transmitir as sessões da 
Câmara Municipal de Barbacena,  estando disponível, para toda a coletividade, ve-
readores e servidores da área administrativa. Fortalece a transparência do trabalho 
dos parlamentares. 
03 – Especificações Técnicas: contratação de empresa que realize serviço de stre-
aming profissional (transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbacena ao 
vivo e em tempo real) 
04 - Prazo, local e Condições da prestação de serviços : O objeto desta licitação de-
verá ser entregue, preferencialmente de forma imediata, ou em no máximo, 30 dias 
corridos da data de assinatura do contrato, na sede da Câmara Municipal de Barba-
cena/MG, situado na Praça dos Andradas, nº 112, Centro, CNPJ 20.289.385/0001-
66, CEP 36201-004, Barbacena/MG.
05 – Condições de pagamento: Contra Nota de Empenho de Despesa, em parcelas 
mensais até o 10º (décimo) dia útil  contados da efetiva realização  do objeto com 
a apresentação da  respectiva Nota Fiscal. 
06 – Da Prestação de Serviços - O objeto desta licitação será realizado nas depen-
dências da Câmara Municipal onde são realizadas as sessões do Plenário
08 – Valores Referenciais de mercado: O preço máximo indicado fora definido por 
média aritmética simples, baseado em orçamentos obtidos em sítios oficiais, assim 
como pesquisa direta de mercado realizada por servidores da Câmara Municipal de 
Barbacena.
09 – Das Sanções: O descumprimento pela licitante vencedora dos prazos previstos, 
será considerado inadimplência e sujeitará às seguintes cominações: a) Multa de 
0,5% (zero cinco) por dia do valor adjudicado. b) Suspensão temporária de partici-
par de licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Barbacena/
MG, pelo prazo de 02 (dois) anos; c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos; d) Aos 
Licitantes, Adjudicatários ou Contratados inadimplentes, serão aplicadas sanções 
administrativas elencadas nas Seções I e II do Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 
(artigos 86 a 88). 
9.1 – As penalidades mencionadas no item anterior dar-se-ão sem prejuízo das 
mencionadas na Seção III do referido Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 (ar-
tigos 89 a 98).
10 – Das Condições Gerais: 
10.1 - Compete à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre casos omissos e 
dirimir dúvidas de interpretação do Edital; 
10.2 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital, que 
não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da cidade de Barbace-
na/MG, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

ESPECIFICAÇÕES RESUMIDA DO OBJETO E VALOR TOTAL

contratação de empresa que realize ser-
viço de streaming profissional (trans-
missão de sessões da Câmara Munici-
pal de Barbacena ao vivo e em tempo 
real, com gravação automática)  atra-
vés do site da Câmara, com divulgação 
em todas as mídias sociais e através 
de aplicativos (FACEBOOK E YOUTUBE 
– Live simultânea nas redes sociais)
empresa dotada de equipe própria, 
com equipamento adequado para 
transmissão de qualidade e estável.

R$ 15.000,00
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ANEXO VIII

CONTRATO CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG PROCESSO Nº. ...../2018 
Minuta de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA E A  ....................................................
........................ Pelo presente instrumento particular de contrato para Aquisição 
de Material permanente que celebram entre si, de um lado a CÂMARA MUNICI-
PAL DE BARBACENA/MG, estabelecida na Praça dos Andradas, 112, Centro, CNPJ 
20.289.385/0001-66, Barbacena/MG, CEP 36201-004, neste ato representada pelo 
seu Presidente Ilson Guilherme de Sá, brasileiro, casado, portador do RG nº MG. 
5.149.620, inscrito no CPF sob o nº 699.082.496-49, neste ato denominada CON-
TRATANTE, e do outro a Empresa .............................., inscrita no Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º ......................................
....., neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.............................
................................, residente e domiciliada na cidade de ..................., inscrita 
no CPF/MF sob n.º: ................................., doravante denominado CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços  mediante todos os 
termos, cláusulas e condições que abaixo livremente estipulam, aceitam e mutua-
mente se obrigam a cumprir. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 – A presente licitação tem como objeto, a prestação de serviços de streaming 
profissional – transmissões de sessões da Câmara Municipal de Barbacena, ao vivo 
em tempo real,  conforme especificações constantes do ANEXO I deste Edital de 
Licitação, Carta Convite nº 00003/2018 do tipo Menor Preço, PARTE INTEGRANTE  
DESTE INSTRUMENTO.. 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 
O valor do presente instrumento de contrato é de R$ .................. (.....................
..........................................................) que será pago mensalmente a parcela de 
R$ (...........)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
 3.1 - A Câmara Municipal de Barbacena/MG efetuará o pagamento à contrata-
da, exclusivamente em conta corrente pessoa jurídica, em até 10 (dez) dias úteis, 
contados da prestação de serviço mensal efetivamente realizado, as sessões trans-
mitidas ao vivo e em tempo real, devidamente atestadas pelo setor competente.. 
3.2 - Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Câmara Municipal 
de Barbacena/MG, a seu critério poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou 
aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida.
3.3 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresen-
tada, para fins de atendimento das condições contratuais. 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
4.1O objeto desta licitação deverá ser  iniciada  preferencialmente de forma imedia-
ta, ou em no máximo, até 02(dois) dias corridos da data de assinatura do contrato, 
na sede da Câmara Municipal de Barbacena/MG, situado na Praça dos Andradas, nº 
112, Centro, CNPJ 20.289.385/0001-66, CEP 36201-004, Barbacena/MG.. 
4.2 A contratada se compromete a fornecer o objeto a que se refere este contrato 
de acordo com o especificado acima, assumindo total responsabilidade pela qua-
lidade dos serviços e por eventuais danos ocorridos na sua prestação de serviços.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa com o objeto do presente contrato através de licitação sob a modalidade 
CONVITE será atendida pela dotação própria, sendo: 
01.031.0047.2.188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
339039 Outros Serviços de Terceiro – PJ
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE 
Os preços serão fixos e não sofrerão reajustes no período do contrato. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITO E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
I - Caso ocorra erro ou omissão na Nota Fiscal, deverá a CONTRATADA substituí- la, 
passando o prazo de pagamento pela CONTRATANTE a ser contado da data da re-
apresentação. II - Nenhum pagamento efetuado isentará a CONTRATADA das obri-
gações assumidas, principalmente quanto às responsabilidades sobre as qualidades 
da sua prestação de serviços;. III - A CONTRATANTE fiscalizará a a prestação de 
serviços do objeto contratado  e solicitará à CONTRATADA a substituição do profis-
sional técnico, caso não tenha sido realizado satisfatoriamente pelo anteriormente 
indicado, sem que advenha desse ato qualquer ônus para a primeira. IV - A CON-
TRATADA é responsável por todos os encargos trabalhistas, securitários e previden-
ciários relativos aos empregados utilizados na entrega do objeto desse contrato, 
como também os resultantes de sentença judicial que condene a CONTRATANTE ao 
pagamento de qualquer título em processos movidos por empregados da primeira. 
V - É obrigação da CONTRATADA entregar sua prestação de serviços, previamente 
indicado no Edital de Licitação, com rigorosa observância na a qualidade, preço e 
prazos estabelecidos. VI - A CONTRATADA deverá garantir a manutenção do objeto.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
No caso de descumprimento das obrigações constantes neste contrato, por parte da 
CONTRATADA, a mesma está sujeita às seguintes penalidades: 
I - A inexecução total ou parcial do Contrato, acarretará a aplicação das sanções 
previstas no artigo 87, da Lei nº 8.666/93, ficando o licitante sujeito à multa de 
5,0% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato;
II - Se ocorrer atraso ou falta na prestação de serviços, A CONTRATADA ficará sujei-
ta à multa de 0,02% (Dois centésimos por cento) para cada hora de atraso, a qual 
será acrescida de multa de 05% (cinco por cento), quando for superior a uma hora,  
ambas calculadas sobre o valor da prestação de serviços mensal normal realizada, 
observando-se também neste caso, as demais sanções especificadas no artigo 87, 
da Lei nº 8.666/93, assegurada a prévia defesa;  
III - Na hipótese do item anterior, a CONTRATADA estará sujeita cumulativamente, 
à multa no valor de 5% (cinco por cento) quando houver falta, a ser calculada sobre 
o valor mensal devido.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO Fica a contratada obrigada 
a manter as condições de habilitação apresentadas na licitação, durante a execução 
deste contrato, comprovando-as sempre que solicitado pela contratante. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste contrato será de 06(seis) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite estabelecido na 
Lei 8.666/93 desde que o preço continue vantajoso para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, independentemen-
te de notificação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba qualquer 
indenização nos seguintes casos: I - O não  cumprimento do objeto licitado sem 
justificação aceita pela CONTRATANTE; II- Falência e liquidação judicial ou extra-
judiciais homologadas ou decretadas, bem como estado de insolvência da CON-
TRATADA; III - O não cumprimento de cláusulas contratuais; IV - O cumprimento 
irregular de cláusulas contratuais; V - A sub-contratação total ou parcial do seu ob-
jeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou 

parcial, bem como a fusão ou incorporação, não admitidas no Edital e no contrato; 
VI - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justifica-
das pela autoridade máxima da esfera administrativa da CONTRATANTE a que esta 
está subordinada, e exarada no processo administrativo a que se refere o contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
O Presente Contrato é oriundo do processo licitatório na modalidade CONVITE n° 
00003/2018, fazendo parte integrante do mesmo, a proposta da CONTRATADA 
constante no processo. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento é competente o foro da 
Comarca de BARBACENA/MG, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegia-
do que seja. E por estarem assim de acordo, foi lavrado o presente contrato, que 
depois de lido e aceito, conforme vai assinado pelas partes contratantes e contrata-
das e testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor. 

BARBACENA/MG, ____de __________de 2018.

_________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

__________________________________
EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 
_________________________________ 
Nome: 
CPF:

______________________________
Nome: 
CPF: 

ANEXO IX

EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 00003/2018
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING PROFISSIONAL

PROPOSTA COMERCIAL
Processo Administrativo Nº0025/2018
Modalidade: Convite Nº 00003/2018
Objeto: contratação de empresa que realize serviço de streaming profissional 
(transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbacena ao vivo e em tempo 
real)

À Câmara Municipal de Barbacena

A empresa............................................................................................... inscri-
ta no CNPJ sob o nº .....................................................................,estabelecida 
Rua/Av..........................................................telefone:...................................... 
apresenta a proposta com preço(s) e condições seguintes :

Exigências complementares:

Condições de pagamento: ___________________________________
Validade de Proposta: (nunca inferior a 10 dias): __________________
Valor total por extenso: ______________________________________

Declaro estar ciente e de acordo com as cláusulas do Edital da Carta Convite e 
seus anexos.

Local e data:

Nome do(a) representante legal e assinatura

ANEXO IX

EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 00003/2018
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING PROFISSIONAL

PROPOSTA COMERCIAL
Processo Administrativo Nº0025/2018
Modalidade: Convite Nº 00003/2018
Objeto: contratação de empresa que realize serviço de streaming profissional 
(transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbacena ao vivo e em tempo 
real)

À Câmara Municipal de Barbacena

A empresa............................................................................................... inscri-
ta no CNPJ sob o nº .....................................................................,estabelecida 
Rua/Av..........................................................telefone:...................................... 



apresenta a proposta com preço(s) e condições seguintes :

Exigências complementares:

Condições de pagamento: ___________________________________
Validade de Proposta: (nunca inferior a 10 dias): __________________
Valor total por extenso: ______________________________________

Declaro estar ciente e de acordo com as cláusulas do Edital da Carta Convite e 
seus anexos.

Local e data:

Nome do(a) representante legal e assinatura

ANEXO X

EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 0003/2018
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STRAMING PROFISSIONAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Carta Convite nº 00003/2018.
Processo nº 0025/2018.
EMPRESA VENCEDORA
MENOR PREÇO.

1 - Empresa vencedora: contratação de empresa que realize serviço de streaming 
profissional (transmissão de sessões da Câmara Municipal de Barbacena ao vivo e 
em tempo real).
Valor: R$.......,00 (......................................... reais).

                Homologo a presente licitação com a adjudicação do item 
acima relacionado.

   Fazer a publicação resumida.

   Barbacena, ..... de  julho de 2018.

______________________________________
Vereador ILSON GUILHERME DE SÁ
Presidente da CMB
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