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Ignam, condacivid mod re conlos murnihi contristemus publis consus, poptere sim-
mortus hores catilius cidentus pulin ducerio, quo aciem omnonfecoma, dem rebat. 
Elis? Fauconem te, consus nerument. Linam iuricatus vit que habemni hicit.
Faucons inarbit ad interum rehem supiocam hebus et vit? Ovivivis hic moret ponsi-
mo confeci disquam renatimo nonfenam publis vilinatus, cris, ditifero, verferceriam 
unum pra ilica; hosteste teres ve, neresse fue nihilin verit, quampl. Gultude ntribus 
maximil huit. Ovicia manum maio inpropo sterem porte, noccibus, ur. Pies con duc 
re catam, cio, nox supimoraest atra reseder cerris porum, sid iae recem conc res 
vivast vessendemus, que convocupior hortant entent, mei iu vero, vidiem mores 
horum terentelis pores iptist publi sena, qui iam aus culturario, con Etri confex sed 
confecrit aurnirid mantem publint ebenati libuni peris; es vis M. Se am et quonsce-
reora nicae quon Etra? Illes audam iam, ne mus perfiris? Bultoru depopublic rei in 
Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra? 
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco 
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se, 
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur 
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae 
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O 
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte 
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips, 
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da-
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum 
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum 
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed 
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua 

num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus la-
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis 
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At 
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum. 
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam 
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam 
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum 
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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LEI Nº 5.076

“Denomina Rua Santa Irmã Dulce.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “Rua Santa Irmã Dulce” a via pública inominada, 
identificada no Cadastro Técnico Municipal como rua “G” do Loteamento Residencial 
Imperial, no Bairro Boa Morte.
Art. 2º A Prefeitura Municipal providenciará a comunicação à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.            

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 23 de abril de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 023/2021 – Autoria do Executivo)

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 artigo 26, inciso II, da Cons-
tituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 22.661 - 1 - DESIGNAR os servidores relacionados para constituírem 
a Comissão Especial para Conferência Patrimonial dos bens ativos do Município. 
1.1 – Presidente: Elaine Paula da Silva Lopes Cançado Salgarello, 1.2 – Represen-
tantes da Diretoria de Patrimônio: Pedro Augusto Farah Estrela, Daniel dos Reis 
Carracci. 1.3 – Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social: Maria 
Auxiliadora de Jesus Souza Discacciatti, Tatiana Maria do Nascimento Viol. 1.4 – 
Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura: Ender-
son Nascimento Ferreira, Fernanda Gonçalves Duval, Júlia Iunes Liguori, Maria de 
Fátima Claudino Gomes. 1.5 – Representantes da Secretaria Municipal Trânsito e 
Mobilidade Urbana: Willian Braz de Campos, Julieth Fernandes Martins. 1.6 – Re-
presentantes da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão: Bruno Guilherme 
Mendes, Fábio Campos Trindade, Renato de Oliveira Souza. 1.7 – Representantes 
da Secretaria Municipal de Obras Públicas: Henrique Vieira Dapieve, Liliana Rodri-
gues Neto, Camila de Oliveira Ferreira. 1.8 – Representantes da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Carlos Alberto Gonzaga, José da 
Consolação Aparecido Silva. 1.9 – Representante da Secretaria Municipal de Saúde 
Pública: Bruno dos Santos Silva. 2 - DISPOR que incumbirá à Comissão Especial 
instituída por esta Portaria a identificação através de placa patrimonial e identificar 
as características físicas e técnicas do bem patrimonial. 3 – DISPOR que a Comissão 
instituída por esta Portaria terá prazo de 06 (seis) meses para conclusão dos traba-
lhos. 4 – DISPOR que a presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Barbacena, 20 de abril de 2021.

PORTARIA Nº22.666 -1 - DESIGNAR Comissão Especial composta por Fernanda 
Gonçalves Duval, Eliza Maria Firmino, Rosária Aparecida Dias Eugênio Resende, 
Elaine Paula da Silva Lopes Cançado Salgarello, Aline Gonçalves Oliveira, Daniel dos 
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Gustavo Ferreira de Souza
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Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 053/2020 – PRC 086/2020. OBJETO: 
Aquisição de computadores tipo tablet. Abertura: 07/05/2021 às 09:00 horas. Infor-
mações: www.bllcompras. Maria Ap. Eugenia. Diretora de Licitacoes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC 123/2020 - PP 001/2021 – OBJE-
TO: RP. aquisição de recarga de gás (GLP) P13 e P45. ABERTURA: 11/05/2021 às 
14:00 hs. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria Ap. Eugênia. Direto-
ra de Licitações.

EXTRATO DE CONTRATOS
Extrato de Contrato de Compra nº 020/2021. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09. Contratada: BIOHOSP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 18.269.125/0001-87. Pro-
cedimento Administrativo nº 026/2021 - Adesão nº 001/2021. Adesão à Ata de 
Registro de Preços nº 282/2020, Pregão Eletrônico Estadual SRP nº 196/2020, em 
atendimento ao Programa Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica 
para execução das ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Objeto: 
Aquisição de tiras reagentes para medição de glicemia e glicosímetros, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de 
Preços nº 196/2020. Valor total: R$ 613.246,30 (seiscentos e treze mil, duzentos e 
quarenta e seis reais e trinta centavos). Vigência: 36 (trinta e seis) meses, contados 
a partir da data da publicação de seu extrato. Documento assinado eletronicamente 
por Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), em 29/03/2021, 
e Leonardo Augusto Machado Campos (Contratada), em 31/03/2021. Gerência e 
Fiscalização Contratual: Leila Miranda de Souza Carvalho - Chefia de Assistência 
Farmacêutica - SESAP.

Extrato de Contrato de Fornecimento nº 021/2021. Contratante: Município de Bar-
bacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social – SEMAS. Contratada: PANIFICADORA LAGUARDIA LIMITADA - ME, 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 17.367.467/0001-77. Processo Licitatório nº 
109/2020 – Pregão Eletrônico nº 052/2020. Objeto: A aquisição de cestas básicas 
para distribuição gratuita, com objetivo de suprir as necessidades das pessoas que 
se encontram em situação de vulnerabilidade social, em atendimento ao disposto 
na Política Nacional de Assistência Social – Benefícios Eventuais, através da Secre-
taria Municipal de Assistência Social – SEMAS, conforme condições e especifica-
ções quantitativas e qualitativas contidas no Edital. Valor: R$ 78.517,50 (setenta e 
oito mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos). Data de assinatura: 
23/04/2021. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com 
eficácia legal a partir da publicação do respectivo Extrato. Nome das partes que 
assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Daniel Martins 
de Mello Neto (Secretário Municipal de Assistência Social – SEMAS), e Ana Paula 
Almeida Laguardia (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: Patrícia Ribeiro 
de Medeiros – Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.

EXTRATO DE CONVÊNIO
Extrato do Convênio 011/2021. Partes: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura e a Fundação Presidente Antônio Carlos – FUPAC BARBACENA , CNPJ: 

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.886

“Altera o caput do art. 24 do Anexo I do Decreto nº 8.884, de 23 de abril de 2021.” 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor; e na forma do inciso I do art. 26 da Cons-
tituição do Município de Barbacena;
Considerando a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº. 130, de 03 de 
março de 2021, com as alterações introduzidas pela Deliberação do Comitê Extra-
ordinário COVID-19 nº. 145, de 07 de abril de 2021;

DECRETA:
Art. 1° O caput do art. 24 do Anexo I - REGULAMENTO DAS MEDIDAS RESTRITI-
VAS – do Decreto nº 8.884, de 23 de abril de 2021, passa a viger com a seguinte 
redação:
“Art. 24. Fica permitida a realização de eventos e festas em espaços a este fim 
destinados, com ou sem fins lucrativos, sendo que a realização de festas e eventos 
em sítios, chácaras e similares, somente será permitida com a obtenção de alvará 
municipal e com lotação máxima limitada a 30 (trinta) pessoas.” 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 26 de abril de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

Reis Carraci, Enderson Nascimento Ferreira, Martin José Lopes da Silva, Ricardo 
de Paiva Guimarães e Luiz Claudio Domith de Paula, para, sob a presidência da 
primeira, providenciar levantamento, avaliação e providências quanto às escolas 
ativas, inativas e nucleadas da Zona Rural, devendo, ainda, proceder à verificação 
da situação dos imóveis, verificação estrutural dos edifícios, levantamento de dados 
quanto ao reaproveitamento dos imóveis, avaliação da segurança pública, aferição 
dos imóveis, medidas e confrontações, levantamento e verificação de bens móveis, 
e outras providências que se fizerem necessárias.2 - DISPOR que a presente Por-
taria entre em vigor na data de sua publicação.Barbacena, 23 de abril de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 4.977, de 20 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso I, da Constitui-
ção do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº22.667 - NOMEAR Roberta Francisca Gonçalves, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Assessor de Ouvidoria da Saúde, na Chefia de Ou-
vidoria-Geral, na Secretaria Municipal de Governo, a partir desta data.Barbacena, 
26 de abril de 2021.
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 
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muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
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Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículos e Presta-
ção de Serviços nº 022/2019. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cul-
tura - SEDEC. Contratada: DJALMA DE ASSIS NOGUEIRA - EPP, empresa inscrita no 
CNPJ sob o nº 06.857.545/0001-03. Processo Licitatório nº 054/2017 - Pregão Pre-
sencial nº 050/2017. Objeto: Adequar a forma de pagamento do Item 4.2 previsto 
na “Cláusula Quarta - Do Preço e Pagamento”; a rubrica orçamentária da “Cláusula 
Quinta - Da Dotação Orçamentária”, bem como prorrogar o prazo de vigência por 
igual e sucessivo período, segundo Item 11.1 da “Cláusula Onze - Da Vigência 
Contratual”, ficando prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 
25.03.2021, expirando em dia de igual número (art. 132, § 3º, do CC/02 e do art. 
57, II, da LLC/93). Fica convalidado o presente instrumento e assegurado seus de-
correntes efeitos retroativos à data 25.03.2020 em conformidade com o Parecer nº 
486/2020 - CGM, vez que foram consideradas as consequências práticas do ato, sob 
a égide da proporcionalidade e equanimidade, sem prejuízo aos interesses gerais e 
ao erário público, tampouco a terceiro. Data de assinatura: 24/03/2021. Nome das 
partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Eli-
za Maria Firmino (Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC), 
e Djalma de Assis Nogueira (Contratada).

Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 070/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Se-
cretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ. Contratada: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO DE BELO HORIZONTE E CIDADES PÓLO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS LTDA. - SICOOB NOSSACOOP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.760.242/0001-
46. Processo Licitatório nº 120/2014 - Inexigibilidade Licitatória nº 003/2014. Ob-
jeto: Prorrogar o prazo de vigência previsto na “Cláusula Sétima - Do Prazo de Vi-
gência”, ficando prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 02.05.2021 
expirando no dia de igual número (art. 132, § 3º, do CC/02 e do art. 57, II, da 
LLC/93), e atualizar a dotação orçamentária da “Cláusula Quarta - Da Dotação Or-
çamentária”. Data de assinatura: 23/03/2020. Nome das partes que assinam: Carlos 
Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), João Paulo Toni (Secretário 
Municipal de Fazenda - SEFAZ), Fabiano Soares dos Santos (Contratada), e Bruno 
Mota Ferreira(Contratada).

Extrato Terceiro Termo Aditivo aos Contratos de Locação de Veículos e Prestação 
de Serviços - Processo Licitatório nº 054/2017 - Pregão Presencial nº 050/2017. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC. Contratados: Con-
trato nº 019/2019 - CARLOS MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA 10005961688, CNPJ 
nº 32.547.155/0001-39; Contrato nº 024/2019 - EDUARDO FAQUENER MENDES, 
CPF nº 116.335.806-10; Contrato nº 020/2019 - CLOFTHI TRANSPORTE DE VAS-
CONCELOS LTDA - EPP, CNPJ nº 19.377.573/0001-67; Contrato nº 021/2019 - DIA-
MANTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME, CNPJ nº 28.641.122/0001-
86; Contrato nº 023/2019 - EDUARDO DIVINO DA SILVA CPF 104 906 166 74, 
CNPJ nº 30.877.659/0001-91; Contrato nº 026/2019 - FABIANO DE SOUZA LIMA, 
CPF nº 046.007.736-83; Contrato nº 027/2019 - GEULHIANO CARLOS DE ASSIS 
01283862662, CNPJ nº 26.208.500/0001-07; Contrato nº 028/2019 - HORIZONTE 
LOCADORA DE VIAGENS LTDA - ME, CNPJ nº 10.931.510/0001-36; Contrato nº 
029/2019 - JOÃO CARLOS VIOL, CPF nº 181.324.646-72; Contrato nº 030/2019 - 
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA BATISTA, CPF nº 830.655.806-59; Contrato nº 032/2019 
- JOSÉ ENÍCIO RODRIGUES, CPF nº 029.823.786-55; Contrato nº 033/2019 - JOSÉ 
MÁRCIO DO NASCIMENTO 75166399668, CNPJ nº 24.331.196/0001-65; Contra-
to nº 034/2019 - JOSÉ MARIA MOREIRA, CPF nº 556.831.506-04; Contrato nº 
035/2019 - JOSÉ RENATO DE SOUZA BATISTA, CPF nº 605.348.856-91; Contrato 
nº 036/2019 - JOSÉ VALÉRIO DE MEDEIROS, CPF nº 013.331.526-63; Contrato nº 
037/2019 - JOSÉ WILIANS DO NASCIMENTO, CPF nº 072.143.487-90; Contrato nº 
038/2019 - LUCAS DANIEL LOPES DE SOUZA, CPF nº 097.701.526-25; Contrato nº 
040/2019 - MARCOS ANTÔNIO MENDES ALVES, CPF nº 103.059.326-40; Contrato 
nº 041/2019 - MATHEUS APARECIDO SALVIANO LOURENÇO 12887769693, CNPJ 
nº 32.470.003/0001-85; Contrato nº 042/2019 - MAURÍCIO JOSÉ DE SOUZA, CPF 
nº 454.933.246-87; Contrato nº 043/2019 - ODEL HONÓRIO DE PAULA FILHO, 
CPF nº 041.629.636-06; Contrato nº 044/2019 - OTÁVIO PEDRO DOS SANTOS, 
CPF nº 063.317.366-54; Contrato nº 046/2019 - ROGÉRIO COELHO DAMASCE-
NO, CPF nº 521.030.216-49; Contrato nº 047/2019 - THIAGO LOPES DE SOUZA, 
CPF nº 053.945.186-02; Contrato nº 048/2019 - VALTER GARCIA DOS SANTOS, 
CPF nº 562.826.056-87; Contrato nº 049/2019 - VALTER JORGE MOREIRA, CPF nº 
029.723.926-04; Contrato nº 050/2019 - WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO, 
CPF nº 076.035.266-63; Contrato nº 051/2019 - GUSTAVO DE SOUZA RIBEIRO 
70068820607, CNPJ nº 32.524.838/0001-70; Objeto: Adequar a forma de paga-
mento do Item 4.2 previsto na “Cláusula Quarta - Do Preço e Pagamento” e ru-
brica orçamentária da “Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária”, bem como 
prorrogar o prazo de vigência por igual e sucessivo período, segundo Item 11.1 da 
“Cláusula Onze - Da Vigência Contratual”, ficando prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, contados a partir do dia 25.03.2021, expirando em dia de igual número (art. 
132, § 3º, do CC/02 e do art. 57, II, da LLC/93). Data de assinatura: 24/03/2021. 
Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Mu-
nicipal), Eliza Maria Firmino (Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura 
- SEDEC), Carlos Marciel da Silva Oliveira; Eduardo Faquener Mendes; Cleusa Lopes 
da Silva Souza; Ana Leocádia do Carmo Raposo Barbosa Oliveira; Eduardo Divino 
da Silva; Fabiano de Souza Lima; Geulhiano Carlos de Assis; Geovane Ivan Pereira; 
João Carlos Viol; José Antônio de Souza Batista; José Enício Rodrigues; José Márcio 
do Nascimento; José Maria Moreira; José Renato de Souza Batista; José Valério de 
Medeiros; José Wilians do Nascimento; Lucas Daniel Lopes de Souza; Marcos Antô-
nio Mendes Alves; Matheus Aparecido Salviano Lourenço; Maurício José de Souza; 
Odel Honório de Paula Filho; Otávio Pedro dos Santos; Rogério Coelho Damasceno; 
Thiago Lopes de Souza; Valter Garcia dos Santos; Valter Jorge Moreira; Wagner 
Rodrigues do Nascimento e Gustavo de Souza Ribeiro (Contratados).

Extrato Quarto Termo Aditivo aos Contratos de Locação de Veículos e Prestação 
de Serviços - Processo Licitatório nº 054/2017 - Pregão Presencial nº 050/2017. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC. Contratados: Con-
trato nº 018/2019 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 08061314703, CNPJ nº 
23.652.880/0001-86; Contrato nº 025/2019 - ELOISIO APARECIDO DAMASCENO, 
CPF nº 042.270.046-08; Contrato nº 031/2019 - JOSÉ DENILTON DE OLIVEIRA, 
CPF nº 898.544.206-63; Objeto: Adequar a forma de pagamento do Item 4.2 pre-
visto na “Cláusula Quarta - Do Preço e Pagamento” e rubrica orçamentária da “Cláu-
sula Quinta - Da Dotação Orçamentária”, bem como prorrogar o prazo de vigência 
por igual e sucessivo período, segundo Item 11.1 da “Cláusula Onze - Da Vigência 
Contratual”, ficando prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 
25.03.2021, expirando em dia de igual número (art. 132, § 3º, do CC/02 e do art. 
57, II, da LLC/93). Data de assinatura: 24/03/2021. Nome das partes que assinam: 
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Eliza Maria Firmino (Se-
cretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC), André Luiz Rodrigues 
dos Santos; Eloísio Aparecido Damasceno; José Denilton de Oliveira (Contratados).
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS – SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO DE BARBACENA  - PE 006/2021 – PRC 
001/2021 -  OBJETO: aquisição de tubos de aço para fabricação de carretéis,  cur-
vas e flanges de saída, para obras de montagem na ETA II , Stand Pipe e captação 
da água bruta  Rio das Mortes  -  VENCEDORA: MARIMAR TUBOS E CONEXOES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.627.257/0001-21, lote 02, pelo valor total de R$ 
10.500 (dez mil e quinhentos reais) . Homologação : 22/04/2021 Daniel Salgarello 
– Diretor do SAS.

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
Extrato de Termo de Adesão nº 001/2021. Órgão Gerenciador: Município de 
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 
14.675.553/0001-59. Processo Administrativo nº 026/2021. Objeto: Adesão à Ata 
de Registro de Preços nº 282/2020, Pregão Eletrônico Estadual SRP nº 196/2020, 
em atendimento ao Programa Estratégia de Regionalização da Assistência Farma-
cêutica para execução das ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, 
conforme especificações e proposta de preços que integram o presente assento 
independentemente de transcrição. Empresa Classificada: BIOHOSP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.269.125/0001-87. Valor Total da 
Adesão: R$ 613.246,30 (seiscentos e treze mil, duzentos e quarenta e seis reais e 
trinta centavos). Data de Assinatura: 24/03/2021. Nome das partes que assinam: 
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), e Arinos Brasil Duarte 
Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP). Gerência e Fiscalização da Adesão: 
Leila Miranda de Souza Carvalho - Chefia de Assistência Farmacêutica - SESAP.

17.080.078/0069-54. Objeto: O presente Convênio tem por objetivo proporcionar 
estágio curricular obrigatório e não obrigatório supervisionado aos alunos regular-
mente matriculados no curso de Pedagogia, a fim de assegurar a formação teórica
-prática dos alunos, em conformidade com o Plano de Trabalho (fls. 03/09), parte 
integrante do presente instrumento. Vigência: 48 (quarenta e oito) meses contados 
da assinatura do convênio. Data de assinatura: 31 de março de 2021. Assinam: Pelo 
Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal, 
Eliza Maria Firmino, Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura e pela 
Fundação Presidente Antônio Carlos – FUPAC, Fábio Afonso Borges de Andrada.
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