BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.540
“Prorroga prazo para adesão ao REFIS/2019, na forma
do Decreto nº 8.490, de 17 de julho de 2019.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis vigentes, em especial com o disposto no art. 8º
da Lei nº 4.957, de 15 de julho de 2019; e na forma
do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de
Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado por mais 20 (vinte) dias o prazo estabelecido no art. 1º do Decreto nº 8.490, de 17
de julho de 2019, para obtenção dos benefícios fiscais
instituídos pela Lei nº 4.957, de 2019 – REFIS/2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 de outubro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as Leis em vigor, em especial com o disposto nas Leis
Delegadas nºs. 1/2005; 31 e 32/2013, e na Lei Municipal nº 4.855, de 2017; e na forma do art. 26, inciso I,
da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado Itamar José de Souza Júnior
do cargo de Comandante da Guarda Civil Municipal, a
partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
				
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 29 dias de outubro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as Leis em vigor, em especial com o disposto nas Leis
Delegadas nºs. 01/2005 e 32/2013, e na forma do
art. 26, I, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica designado Silver Wagner de Souza, para
responder, cumulativamente, pelos expedientes da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, sem quaisquer outras vantagens além das de
seu cargo, no período de 31.10 a 17.11.2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 30 dias de outubro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
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
Delegada nº. 1/2005 e na Lei Municipal nº 4.969, de
29 de outubro de 2019; e na forma do art. 26, inciso I,
da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado Itamar José de Souza Júnior
para exercer o cargo de provimento em comissão de
Comandante da Guarda Civil Municipal, a partir desta
data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 30 dias de outubro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

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
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013;
RESOLVE:
PORTARIA Nº 20.939 - EXONERAR Maikon Sebastião
dos Santos Furtado, do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador Executivo – CODEX/GAM, na
Guarda Civil Municipal - GCM, a partir desta data. Barbacena, 29 de outubro de 2019.
PORTARIA Nº 20.940 - EXONERAR Lúcio Anderson
Moura, do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente Operacional, na Guarda Civil Municipal - GCM, a
partir desta data. Barbacena, 29 de outubro de 2019.
PORTARIA Nº 20.941 - EXONERAR Newton Gonçalves Nézio, do Cargo de Provimento em Comissão de
Subcomandante da Guarda Civil Municipal, na Guarda
Civil Municipal, a partir desta data. Barbacena, 29 de
outubro de 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, em especial com a Lei nº 4.969, de
29.10.2019 e na forma do artigo 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 20.942 - NOMEAR Newton Gonçalves
Nézio, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Subcomandante da Guarda Civil Municipal, na
Guarda Civil Municipal, a partir desta data. Barbacena,
30 de outubro de 2019.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

AVISO DE LICITAÇÃO
SAS – PE 027/2019 – PRC 047/2019 – RP contratação
de conserto de pneus, balanceamento, alinhamento
direcional, substituição, vulcanização de cortes em
pneus de máquinas, outros serviços em automóveis,
caminhões, máquinas e motocicletas. ABERTURA:
21/10/2019 às 14:00 horas. Informações: www.bll.
org.br, licitação@barbacena.mg.gov.br. Maria Ap. Eugênia - Gerente de Licitação.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – IL
006/2019 – PRC 076/2019 – visando a disponibilização permanente da chave de acesso ao sistema de
administração de pessoal (folha de pagamento) do
antigo Grupo SIM, para consultas na base de dados
processados até o exercício de 2010. Contratada
empresa FDT CONSULT LTDA, inscrita no CNPJ sob
o n. 05.288.264/0001-06. Valor total da despesa
R$17.100,00. Luis Álvaro Abrantes Campos - Prefeito
Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATOS
Extrato de Contrato de Aquisição nº 151/2019.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP. Contratada:GOLD
LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS LTDA - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº
11.251.668/0001-28. Processo Licitatório nº 079/2018
- Pregão Presencial nº 027/2018. Objeto: Aquisição de
ferramentas, material para limpeza urbana, material
de construção e material elétrico, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, conforme
especificações técnicas, qualitativas e quantitativas
(Anexo VII), condições comerciais, obrigações e demais descriminações constantes no Edital.Valor total:
R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). Data de
assinatura: 30/10/2019. Vigência: 12 (doze) meses.
Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes
Campos (Prefeito Municipal), Giovana Zappa Barbosa(Secretária Municipal de Obras Públicas - SEMOP),
e Cleunice Nunes de Queiroz (Contratada). Gerência e
Fiscalização Contratual: Henrique Vieira Dapieve - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP.
Extrato de Contrato de Aquisição nº 152/2019.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP. Contratada:LUZCOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, empresa
inscrita no CNPJ sob o nº 13.628.137/0001-37. Processo Licitatório nº 079/2018 - Pregão Presencial nº
027/2018. Objeto: Aquisição de ferramentas, material
para limpeza urbana, material de construção e material elétrico, através da Secretaria Municipal de Obras
Públicas - SEMOP, conforme especificações técnicas,
qualitativas e quantitativas (Anexo VII), condições
comerciais, obrigações e demais descriminações constantes no Edital.Valor total: R$ 13.254,00 (treze mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais). Data de assinatura: 30/10/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Nome
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos
(Prefeito Municipal), Giovana Zappa Barbosa(Secretária Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e Valdir
Luzia de Souza Júnior (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: Henrique Vieira Dapieve - Secretaria
Municipal de Obras Públicas - SEMOP.
Extrato de Contrato de Aquisição nº 153/2019.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal
de Obras Públicas - SEMOP. Contratada:NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME, empresa inscrita no
CNPJ sob o nº 22.337.375/0001-84. Processo Licitatório nº 079/2018 - Pregão Presencial nº 027/2018.
Objeto: Aquisição de ferramentas, material para limpeza urbana, material de construção e material elétrico, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas
- SEMOP, conforme especificações técnicas, qualitativas e quantitativas (Anexo VII), condições comerciais,
obrigações e demais descriminações constantes no
Edital.Valor total: R$ 30.451,20 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). Data de
assinatura: 30/10/2019. Vigência: 12 (doze) meses.
Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes
Campos (Prefeito Municipal), Giovana Zappa Barbosa(Secretária Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e
Nayana Moreira Faria de Souza (Contratada). Gerência
e Fiscalização Contratual: Henrique Vieira Dapieve Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Amarílio Augusto de Andrade
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ERRATA
Errata - Fica sem efeito a publicação efetivada no eDob do Município de Barbacena, do dia 22/10/2019,
relacionada ao Pregão Presencial nº 0001/2019, Processo nº 00043/2019, por incorreção do texto, com
publicação de novo edital retificador. Barbacena, 30 de
Outubro de 2019. Ernesto Roman - Pregoeiro.

EDITAL
EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 0001/2019– Retificado
com nova redação e prazos
Proc. nº 00043/2019
OBJETO: Prestação de serviços pela CONTRATADA à
CONTRATANTE de administração e emissão de documentos de legitimação através de cartões eletrônicos,
magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada, que permitam a aquisição de gêneros alimentícios
em estabelecimentos comerciais conveniados à Contratada.
CONSULTA AO EDITAL
E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO:
• Setor de compras da Câmara Municipal de Barbacena, estabelecida na Praça dos Andradas, nº112,
Centro, Barbacena-MG, CEP 36.200-008, no horário
de 12h00 as 18h00, nos dias úteis.
• Telefone: (32)3333-1015
O EDITAL prevalecerá disponibilizado na internet.
Caso haja divergência sobre ele, qualquer pessoa poderá solicitar em até 02 (dois) dias antes da abertura
das propostas, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão presencial.
CREDENCIAMENTO: Será realizado no dia da abertura
da sessão do Pregão Presencial, na Sala de Licitações,
da Câmara Municipal de Barbacena.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA ABERTURA DOS ENVELOPES: 11/11/2019.
HORÁRIO: 14h
LOCAL: Sala de Licitações localizada na sede da Câmara, situada na Praça dos Andradas, nº 112, Centro,
Barbacena-MG, CEP 36.200-008.
PREGOEIRO: Ernesto Roman (Portaria nº 339/2019)
EQUIPE DE APOIO: Maria Antonieta Barros, Jacqueline
Fonseca de Paula.
BASE LEGAL: Esta licitação será regida pela Lei Federal
nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 4993, de 18 de fevereiro de 2003; aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis à espécie.
PREÂMBULO
A Câmara Municipal de Barbacena-MG, inscrita no
CNPJ sob o nº 20.289.385.0001-66, com sede na Praça dos Andradas, nº 112, Centro, Barbacena-MG, por
intermédio do Pregoeiro Ernesto Roman, designado
pela Portaria nº 339 de 16de setembro de 2019, e
Equipe de Apoio, integrada pelas servidoras designadas, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura do Processo00043/2019 na modalidade Pregão Presencial 0001/2019, com as seguintes
características:
I – OBJETO
O objeto é a prestação de serviços pela CONTRATADA
à CONTRATANTE de administração e emissão de documentos de legitimação através de cartões eletrônicos,
magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada, que permitam a aquisição de gêneros alimentícios
em estabelecimentos comerciais conveniados à Contratada, de administração e emissão de documentos
de legitimação através de cartões eletrônicos, sendo
no mínimo 20 (vinte) estabelecimentos, incluindo atacadistas, supermercados de grande, médio e pequeno
porte, açougues e mercancia de hortifrutigranjeiros,
bem como a disponibilização, em tais cartões, dos respectivos benefícios (créditos), de acordo com os valores em moeda corrente nacional pré-determinados
pela CONTRATANTE, sendo que a licitante vencedora
do certame que não apresentar o valor mínimo de
estabelecimentos, acima descrito, deverá assumir o
compromisso contratual de atender referido requisito,

no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de rescisão
unilateral do contrato, sem direito a qualquer indenização, com o chamamento imediato da segunda que
apresentou o menor preço nos lances e dentro da exigência acima citada.
Os quantitativos e valores são os seguintes:
ITEM

QUANT.

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

01

21 un.

Cartões magnéticos
de benefício valealimentação

VALOR
TOTAL
MENSAL

R$ 406,56

R$ 8.537,76

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
Porcentagem
pode ser zero ou
negativo

a) O valor de benefício concedido a cada funcionário poderá ser atualizado anualmente, nos termos do
contido na Resolução nº 349 de 2014, e a Contratante
deverá comunicar a alteração à Contratada com antecedência de 05 (cinco) dias úteis à data prevista para
os créditos mensais.
A Contratada devera dispor de central de atendimento
ao usuário através de Internet ou telefone.
b) A Contratada devera dispor extratos, saldos e relatórios gerenciais periódicos via Internet.
II- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderá participar da presente licitação qualquer
pessoa jurídica, apta à prestação do serviço objeto
desta licitação, que atenda aos requisitos deste ato
convocatório e aos da legislação específica.
2.2 - Não poderá participar da presente licitação
quem:
a) tiver sido declarada inidônea por qualquer órgão
público ou estiver suspensa do direito de participar de
licitação;
b) estiver em regime de recuperação judicial ou que
tenha tido sua falência declarada, que se encontre sob
concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação ou insolvência civil.
c) consórcio.
2.3 – Não poderá participar direta e indiretamente
da licitação, servidor dirigente da Câmara Municipal
de Barbacena, bem como as empresas cujos sócios,
administradores, empregados, controladores sejam
servidores da mesma.
2.4 - As licitantes deverão apresentar na data e horário
previsto no edital, dois envelopes, sendo um, contendo a Proposta Comercial e outro os Documentos para
Habilitação. Estes envelopes deverão estar fechados e
indevassáveis, deverá conter a Razão Social, CNPJ e
endereço do licitante.
2.4.1 - Cada um dos envelopes deverá estar identificado com o número deste Pregão e a indicação do
conteúdo.
AO PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
PROCESSO Nº00043/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019
“PROPOSTA COMERCIAL” nº 01
(RAZÃO SOCIAL CNPJ E ENDEREÇO DO LICITANTE)
AO PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
PROCESSO Nº 00043/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” nº 02
(RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DO LICITANTE)
2.5 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo do ANEXO
III ao Edital deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 01 e 02.
III- CREDENCIAMENTO
3.1 - No dia, hora e local designados no Edital, o interessado e/ou seu representante legal, deverá proceder
ao respectivo credenciamento junto ao Pregoeiro.
3.2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão por seus sócios, proprietários ou dirigentes, desde que apresentem o original ou cópia
autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado
ou Registro Comercial, no caso de empresa individual,
acompanhado de documento de identidade.
3.3 - A representação também poderá ser feita por
procurador, munido de instrumento público ou particular ou por carta de credenciamento, conforme modelo do ANEXO II, comprovando a outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a
prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão,
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juntamente com cópia autenticada do documento de
identidade do credenciado ou procurador e documento que comprove a representação legal do outorgante.
3.3.1 – A declaração modelo ANEXO II deverá ser
apresentada fora dos envelopes nº 01 e 02.
3.4 – Será admitido apenas 01 (um) representante
para cada licitante credenciada.
3.5 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação
cartorial, desde que os respectivos originais sejam
apresentados ao Pregoeiro (a) ou à Equipe de Apoio
para autenticação.
3.6 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a presunção
de sua capacidade legal para a realização de transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade pelos atos praticados.
3.7 – A ausência de credenciamento não excluirá o
licitante do certame, mas importará a preclusão do
direito de formular lances na sessão, na renúncia do
direito de interposição do recurso e a prática de todos
os atos inerentes ao certame.
IV – PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 01
4.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada usando o modelo disposto no ANEXO V, de forma a atender
aos seguintes requisitos:
a) ser apresentada com indicação da denominação social, do nº do CNPJ da licitante, endereço, números de
telefones, fac-símile, e-mails.
b) estar assinada por quem possa fazê-lo pela licitante, nos termos do ato de sua constituição social (em
caso de pessoa jurídica), ou por quem tenha procuração com poderes explícitos para tanto, outorgada por
quem possa assinar pela licitante, sendo que neste
último caso dever-se-á juntar a procuração respectiva;
c) não conter emendas ou rasuras;
d) cotar preços em moeda corrente;
e) cumprir todas as instruções previstas neste edital.
4.2 - Descrições completas do objeto ofertado, conforme especificação do ANEXO I – Termo de Referência.
4.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4.4 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.
4.5 – Será desclassificada a Proposta Comercial que:
4.5.1 – não se refira à integridade do objeto;
4.5.2 – não atenda as exigências estabelecidas no Edital ou em diligência;
4.5.3 - admitem-se taxas de administração zeradas ou
negativas.
V – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE
Nº02
5. 1- Documentos para habilitação jurídica:
5.1.1 - O documento para habilitação jurídica deverá explicitar o objeto social da empresa licitante que
deverá ser compatível com o objeto desta licitação,
o endereço de sua sede e os atuais responsáveis por
sua administração que tenham poderes para assinar
documentos em nome da empresa.
5.1.2 - A empresa licitante deverá juntar ao documento as últimas alterações do contrato social,de forma a
revelar a situação vigente da empresa.
a) Habilitação jurídica:
- Cédula de identidade e CPF do titular, titulares e diretores de empresa proponente, para o caso de sociedade por quotas de responsabilidade limitada e dos
administradores no caso de sociedade anônima;
- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo, contrato social em vigor de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
5.2 - Documentos para comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista:
a) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ);
b) prova de Regularidade para com a Fazenda Munici-
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pal do domicílio da Sede do Licitante mediante apresentação de Certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
c) regularidade relativa à Seguridade Social emitida
pelo órgão competente;
d) regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) emitida pela Caixa Econômica Federal;
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de CNDT.
5.3 – Outros documentos:
5.3.1- declaração da própria empresa que não existe
em seu quadro de empregados servidores públicos da
contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93, conforme modelo ANEXO IV:
5.4 - Os documentos para habilitação deverão ser
apresentados sob uma das seguintes formas:
a) original;
b) cópia autenticada em cartório;
c) cópia simples, desde que seja apresentado o original para autenticação pelo Pregoeiro e/ou Equipe de
Apoio na reunião de abertura dos envelopes correspondentes.
5.5 - Todos os documentos deverão estar dentro do
prazo de validade na data em que for protocolizado
o envelope que os contiver, pena de inabilitação do
proponente.
VI- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
6- O Pregoeiro julgará as propostas comerciais conforme o menor preço global, conhecido na fase de lances
do Pregão, se necessário, classificando-as por ordem
crescente de valor.
VII – PROCEDIMENTO DA SESSÃO
7.1 - No dia, hora e local estabelecidos neste edital,
será realizada sessão pública para o recebimento dos
envelopes, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e comprovar a existência dos poderes necessários para a formulação de proposta e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao
certame.
7.2 - Após o credenciamento dos participantes o pregoeiro declarará aberta a sessão e receberá dos licitantes a declaração dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo do ANEXO III, e os envelopes de PROPOSTA
COMERCIAL E HABILITAÇÃO.
7.3 - Declarada aberta a sessão pública, não serão credenciados novos licitantes.
7.4 - A apresentação da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes ao
certame.
7.5 - Em seguida, dar-se-á início a abertura dos envelopes de proposta comercial para classificação quanto
ao preço.
7.6 - Da classificação das Propostas:
7.6.1 - Após aberta as propostas, o Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade das mesmas, conforme critério
de julgamento indicado no edital, bem como as propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores
ao menor preço apresentado.
7.6.2 - Não havendo pelo menos três propostas nas
condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as três melhores propostas subseqüentes, até
o máximo de três, para que seus autores participem
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
7.6.3 - O pregoeiro convidará os licitantes classificados, individualmente e de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais, em ordem
decrescente de valor.
7.6.4 – Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais, a ordem
para esses lances será definida pelo procedimento de
credenciamento, conforme o sistema de gerenciamento do Pregão, sem qualquer interferência do Pregoeiro
ou da equipe de apoio.
7.7 - Dos lances ofertados não caberá retratação.
7.8 - A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão do licitante da continuidade da etapa de

lances e a manutenção do ultimo preço apresentado,
para efeito de posterior ordenação das propostas.
7.9 - Se não forem ofertados lances verbais, será
verificada a conformidade entre a melhor proposta
escrita, ainda que seja a única formulada, e o valor
praticado no mercado, podendo o pregoeiro negociar
diretamente com o proponente.
7.10 – Em havendo apenas uma oferta e desde que
atenda a todos os termos do edital e que seu preço
seja compatível com os praticados pelo mercado, esta
poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar para
que seja obtido preço melhor.
7.11 - O encerramento da etapa de lances dar-se-á
quando, convocadas pelo pregoeiro (a), todos os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar
novos lances.
7.12 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
7.13 - Sendo aceitável a oferta de menor preço serão abertos os envelopes contendo a documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições para habilitação
7.14 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
7.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante habilitado declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
VIII – DILIGÊNCIAS
8.1- O Pregoeiro ou o Presidente da Câmara poderá, em qualquer fase da licitação, promover qualquer
diligência que se faça necessária para esclarecer ou
complementar a instrução do processo, na forma e
nos limites prescritos em lei.
8.2 - Poderá também, solicitar a qualquer tempo, a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões.
8.3 - E ainda, sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados no credenciamento, na
proposta e na documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura
da licitação.
8.4 - Caso não seja possível decidir de imediato sobre
a aceitabilidade da proposta ou dos documentos de
habilitação, o pregoeiro poderá suspender a sessão e
marcar nova data para a sua continuidade, intimando
todos os participantes.
IX – RECURSOS E CONTRARRAZÕES
9.1 - Após a declaração da vencedora, qualquer licitante motivada e imediatamente poderá manifestar a
intenção de interpor recurso, sendo-lhe concedido o
prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação dos
motivos do recurso. Os demais licitantes ficarão intimados a apresentar contrarrazões, no mesmo prazo, a
contar do término do prazo do recorrente.
9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do
licitante importará a decadência do direito de recurso.
9.3 - Os recursos e contrarrazões deverão obedecer
aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos:
9.3.1 - ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, aos cuidados do Pregoeiro (a), no
prazo de 3(três) dias conforme estabelecido no item
1 deste título;
9.3.2 - ser protocolizado no Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Barbacena, dirigido ao Pregoeiro e/
ou Equipe de Apoio.
9.4 - A Câmara não responsabilizará por memoriais
de recursos e contrarrazões endereçados via postal ou
por outras formas, entregues em locais diversos da
Sala de Licitações e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.
9.5 - Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro
terá efeito suspensivo.
X – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1 - Inexistindo manifestação recursal, o (a) Pregoeiro (a), adjudicará o objeto ao licitante vencedor,

3

competindo ao Presidente da Câmara Municipal de
Barbacena-MG, homologar o procedimento licitatório.
10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
10.3 - Homologada a licitação, a Câmara Municipal
convocará o licitante vencedor para, no prazo máximo
de5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato correspondente, conforme a minuta do ANEXO VI, sob pena de
decair o direito à contratação. Verificar
10.4 - A homologação do objeto desta licitação não
implicará direito à contratação.
10.5 - Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a
Lei Federal 8.666/93 com suas alterações posteriores.
XI – DO PAGAMENTO
11.1 - A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal
Eletrônica à Contabilidade da Câmara Municipal de
Barbacena, com data posterior à disponibilização do
benefício, e boleto bancário com vencimento 10 (dez)
dias após a data de emissão da nota fiscal, para que
se proceda ao repasse do valor.
XII– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Câmara Municipal aplicará penalidade ao
licitante vencedor conforme a seguir:
12.1.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Câmara Municipal aplicará penalidade (s) á
CONTRATADA conforme a seguir:
12.1.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
execução do objeto ou no cumprimento de obrigação
contratual ou legal, com a possível rescisão contratual.
12.1.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento
contratual, quando a CAMARA, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade
superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser
aplicada.
12.1.4 - O valor do Contrato será definido como sendo
a somatória dos preços dos lotes adjudicados à CONTRATADA.
XIII- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários ao atendimento das despesas
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
01.031.0047.2.188 – Manutenção das Atividades da
Câmara Municipal.
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
XIV – ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAÇÃO
14.1 – Impugnações aos termos do edital poderão ser
interpostas por qualquer pessoa, protocolizadas no
Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Barbacena-MG, em sua sede provisória localizada na Avenida
Pereira Teixeira, nº 335, centro, Barbacena-MG, CEP
36.200-034, a partir da publicação do aviso de edital
até dois dias úteis antes da abertura das propostas,
dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
14.2 – A Câmara Municipal de Barbacena-MG não se
responsabilizará por impugnações endereçadas via
postal ou por outras formas, entregues em locais diverso ao mencionado acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.
14.3 – A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail e será divulgada no site desta
Câmara para conhecimento de todos os interessados.
XV – DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - Os envelopes do licitante declarado não participante desta licitação, bem como o envelope assinalado como contendo proposta comercial dos licitantes
não classificados, somente serão devolvidos, mediante
recibo, depois de vencido o prazo de recurso ou denegado.
15.2 - Toda comunicação aos licitantes será realizada
por meio de publicação no Diário Oficial do Município
(e-DOB) e/ou através do site www.camarabarbacena.
mg.gov.br.
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21 un.

Cartões magnéticos
de benefício valealimentação

R$ 406.56

R$ 8.537,76

Porcentagem
pode ser zero ou
negativo

VALOR MENSAL: R$ 8.537,76 (oito mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis
centavos).
VALOR DA PROPOSTA DE PREÇOS: _________________________________________
2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
2.1- A CONTRATADA terá um prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de
assinatura deste Contrato para disponibilizar os cartões magnéticos do benefício.
3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO
- Pela aquisição dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de
BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO3.1
DE
2019
8.537,76 (oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), com dedução

15.3 – O Pregoeiro decidirá de plano qualquer erro
material ou dúvida de interpretação do disposto neste
Edital, na busca do cumprimento do fim almejado no
certame.
15.4 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da
licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Barbacena-MG.
Barbacena, 30 de Outubro de 2019.
Ernesto Roman
Pregoeiro
EQUIPE DE APOIO:
Maria Antonieta Barros

ANEXO II (MODELO)
3.2 - O pagamento de que trata o item 3.1 será efetuado mensalmente, por meio de boleto
bancário e nota fiscal emitida pela CONTRATADA.

CREDENCIAMENTO
Credenciamos o Sr. ______________________ portador da Cédula de identidade
nº______________________ e inscrito no CPF sob o nº __________________________, a
participar do Pregão instaurado pela Câmara Municipal de Barbacena-MG, sob o nº
001/2019, na qualidade de Representante Legal, outorgando-lhe plenos poderes para
pronunciar-se
em
nome
do
licitante
_____________________, CNPJ
nº
_________________________, bem como formular propostas e praticar todos os atos
inerentes ao certame.
_________________, ___ de _________________de 2019.

4 – VIGÊNCIA E GARANTIA
4.1 – A vigência deste contrato será de 12(doze) meses contados da data de assinatura,
podendo ser prorrogado em até 60 (sessenta) meses.
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas decorrentes desta contratação correrão integralmente por conta de
dotação orçamentária própria da CONTRATANTE, contida nas rubricas:

(Assinatura do representante legal)
Nome do Representante Legal

Jacqueline Fonseca de Paula.

ANEXO I
TERMO DE REFÊRENCIA
PROCESSO Nº 00043/2019.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.
1. TERMO DE REFERÊNCIA
Estimulo ao servidor com o Cartão Alimentação, com
custo de natureza ressarcitória, devidamente previsto
no orçamento destinado à Câmara Municipal e abarcado pela Resolução nº 349/2014.
2. JUSTIFICATIVA:
A aquisição visa atender aos servidores “interna corporis” que integram o Poder Legislativo Barbacenense,
no total de 21 (vinte e um) servidores, e atende a uma
reivindicação que remonta o passado, não havendo
comprometimento às demandas exigidas com as demais despesas extraídas dos 30% (trinta por cento) do
duodécimo orçamentário.
3. OBJETO:
O objeto é a prestação de serviços pela CONTRATADA
à CONTRATANTE de administração e emissão de documentos de legitimação, através de cartões eletrônicos,
magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada, que permitam a aquisição de gêneros alimentícios
em estabelecimentos comerciais conveniados à Contratada, de administração e emissão de documentos
de legitimação através de cartões eletrônicos, sendo
no mínimo 20 (vinte) estabelecimentos, incluindo atacadistas, supermercados de grande, médio e pequeno
porte, açougues e mercancia de hortifrutigranjeiros,
bem como a disponibilização, em tais cartões, dos respectivos benefícios (créditos), de acordo com os valores em moeda corrente nacional pré-determinados
pela CONTRATANTE, sendo que a licitante vencedora
do certame que não apresentar o valor mínimo de
estabelecimentos, acima descrito, deverá assumir o
compromisso contratual de atender referido requisito,
no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de rescisão
unilateral do contrato, sem direito a qualquer indenização, com o chamamento imediato da licitante que
apresentou o segundo melhor preço.
4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E PRAZO
DE EXECUÇÃODO CONTRATO:
Sendo o cartão alimentação elencado ao rol de serviços comuns, de forma continua, aplica-se o prazo
estipulado no art.57, II da Lei 8.666/93.
5. TIPO DE LICITAÇÃO:
Pregão Presencial por menor preço global.
6. CONDIÇÕES E PRAZOS PARA O FORNECIMENTO:
As condições e prazos do fornecimento do cartão e
demais atos relacionados ao Pregão Presencial, estão
delineados no instrumento contratual.
7. VIGÊNCIADAS PROPOSTAS
O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias.
8. DIREITOS/DEVERES/OBRIGAÇÕES/RESCISÃO
Os direitos, deveres, obrigações, rescisão, dentre
outros atos referentes ao objeto, estão definidos no
contrato.
8. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PARA A DESPESA
01.031.0047.2.188 – Manutenção das Atividades da
Câmara Municipal.
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
9. FORMA DE PAGAMENTO E ENTREGA DE NOTA FISCAL
12.1 - A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal
Eletrônica à Contabilidade da Câmara Municipal de
Barbacena, com data posterior à disponibilização do
benefício, e boleto bancário com vencimento 10 (dez)
dias após a data de emissão da nota fiscal, para que

do valor, se for o caso, de taxa de Administração negativa, estabelecendo que valor do
serviço seja atualizado anualmente preferencialmente com base no UPFMB (Unidade Padrão
Fiscal do Município de Barbacena), ou outro índice que vier a substituí-lo.

se proceda ao repasse do valor.

01.031.0047.2.188 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal.
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

ANEXO III

6 – RESPONSABILIDADES

(MODELO)
DECLARAÇÃO
_____________ (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, sediada
(endereço completo) ________________ declara, sob as penas da lei, que cumpre os
requisitos de habilitação para a participação do Processo nº 00043/2019, Pregão Presencial
nº0001/2019.
_________________, ___ de _________________de 2019.
(Assinatura do representante legal)
ANEXO IV
(MODELO)
DECLARAÇÃO

6.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CONTRATANTE a responsabilidade civil
relativamente a qualquer dano que os produtos por ela fornecidos venham a causar aos
servidores da CONTRATANTE.
6.2 - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários,
fiscais e securitários resultantes da execução deste Contrato.
6.3 – A CONTRATADA deverá cumprir integralmente o objeto licitado.
6.4 - A CONTRATADA é obrigada a manter, durante a vigência deste Contrato, as condições
de habilitação exigidas no processo licitatório.
6.5 – A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento e garantia dos produtos
adquiridos pela CONTRATANTE, bem como fornecer até 20 (vinte) produtos, conforme
previsto no objeto, no prazo de até 90 (noventa dias), contados da publicação deste
contrato, sob pena de rescisão unilateral do contrato, independentemente de aviso ou
notificação, com direito de receber apenas o valor do serviço até a data da rescisão, com o
chamamento imediato da segunda licitante que apresentou o segundo menor preço. Não
havendo outras licitantes concorrentes, será rescindido o pregão presencial.
66. – A CONTRATADA deverá cumprir fielmente este Contrato, em observância ao contido
do Código de Defesa do Consumidor e demais legislações pertinentes à espécie.,
7 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

_____________ (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº ________________,
sediada(endereço completo) ________________ declara, sob as penas da lei, que não possui
em seu quadro de funcionários servidor público exercendo funções de gerência,
administração ou tomada de decisão na forma do art. 9º inciso III da Lei 8666/93.
_________________, ___ de _________________de 2019.

(Assinatura do representante legal)

7.1 - Este Contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos
subitens seguintes.
7.2 - A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo da multa contratual, promover a rescisão do
Contrato nos seguintes casos:
a) inexecução parcial ou total das obrigações previstas neste Contrato;
b) injustificada baixa na qualidade da manutenção prestada no período de garantia, nos
termos e a juízo da CONTRATANTE.

c) unilateralmente e sem notificação prévia, se não atender o item 6.5 deste Contrato.
d) unilateralmente, em decorrência da predominância do interesse público sobre o
particular, devendo a CONTRATANTE pagar o serviço prestado pela CONTRATADA até a
rescisão.

ANEXO V
(MODELO)

8 – MULTA

PROPOSTA COMERCIAL

8.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Câmara Municipal aplicará
penalidade (s) á CONTRATADA conforme a seguir:

Prestação de serviços pela CONTRATADA à CONTRATANTE de administração e emissão de
documentos de legitimação através de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos
de tecnologia adequada, que permitam a aquisição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais conveniados à Contratada, bem como a disponibilização, em
tais cartões, dos respectivos benefícios (créditos), de acordo com os valores em moeda
corrente nacional pré-determinados pela CONTRATANTE, e mediante pagamento das
respectivas taxas previstas neste contrato, conforme quantitativos e valores a seguir, que
representam o desembolso a ser efetuado pela CONTRATANTE:

ITEM

QUANT.

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

21 un.

Cartões magnéticos
de benefício valealimentação

R$406.56

R$ 8.537,76

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
Porcentagem
pode ser zero ou
negativo

VALOR MENSAL: R$ 8.537,76 (oito mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis
centavos)
VALOR DA PROPOSTA DE PREÇOS: _________________________________________
DE ACORDO COM A VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CONTADOS DA SESSÃO PÚBLICA,
BEM COMO DE TODOS OS ATOS E ANEXOS DECORRENTES DESTE PREGÃO PRESENCIAL
_______________, __ de ______________ de 2019.

8.1.1 - 10% (dez por cento) sobre o somatório global mensal do valor do vale alimentação,
no caso de problema com o cartão até 30 (trinta) dias.
8.1.2 - 20% (vinte por cento) sobre o somatório global mensal do valor do vale alimentação
na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual.
8.1.3 - O valor do Contrato será definido como sendo o somatório dos preços ao mês,
adjudicados à CONTRATADA.
9 – ADITAMENTO
Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por
meio de Termo Aditivo.
10 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO
Independentemente de transcrição, integram o presente Contrato o Edital do Pregão nº
0001/2019 e seus anexos, a documentação e a proposta comercial da CONTRATADA.
11 – FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Barbacena-MG, para dirimir duvidas oriundas deste
Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
12 – ACEITAÇÃO
E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 3 (três)
vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

(Assinatura do representante legal)
E carimbo CNPJ

Barbacena-MG, _____ de _____________de 2019.

ANEXO VI

CONTRATANTE: ____________________________________________

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATADA: _____________________________________________

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA-MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.289.385.000166, com sede na cidade de Barbacena-MG, na Praça dos Andradas, nº 112, centro neste ato
representada por seu Presidente, VEREADOR AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE, doravante
designada CONTRATANTE, e a empresa …………………………………, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº……………………….., com sede na cidade de ………………….., à ……………………………… , Bairro
…………………, CEP …………….. , neste ato representada por ………………………………,doravante
designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência do Pregão
Presencial nº 001/2019 e observados os preceitos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alterações, o presente CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO PARA OS
SERVIDORES INTERNA CORPORIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA-MG, que regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:
1 – OBJETO
ITEM

QUANT.

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

21 un.

Cartões magnéticos
de benefício valealimentação

R$ 406.56

R$ 8.537,76

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
Porcentagem
pode ser zero ou
negativo

VALOR MENSAL: R$ 8.537,76 (oito mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis
centavos).
VALOR DA PROPOSTA DE PREÇOS: _________________________________________
2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
2.1- A CONTRATADA terá um prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de
assinatura deste Contrato para disponibilizar os cartões magnéticos do benefício.
3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO
3.1 - Pela aquisição dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de
8.537,76 (oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), com dedução
do valor, se for o caso, de taxa de Administração negativa, estabelecendo que valor do
serviço seja atualizado anualmente preferencialmente com base no UPFMB (Unidade Padrão
Fiscal do Município de Barbacena), ou outro índice que vier a substituí-lo.
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CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS
Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

ATA
ATA nº 560 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BARBACENA - 07/10/2019 - Ata número quinhentos e
sessenta do Conselho Municipal de Saúde de Barbacena . Ao sétimo dia do mês de outubro de dois mil e
dezenove, no auditório do prédio onde funciona a
sede do Conselho Municipal de Saúde, situado na Praça Conde de Prados s/n, 2º piso, centro, teve início a
Reunião ORDINÁRIA do Conselho Municipal de Saúde
de Barbacena. Às dezenove horas o Presidente Otávio
declarou aberta a sessão que contou com a presença
dos Conselheiros, conforme consta no livro próprio de
assinaturas das reuniões ordinárias e extraordinárias.

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019
Justificaram ausência: Elayne Munis, Hilda Nalon,
Polyana Monteiro e Vicente Rosa. Em seguida, foi lida
e votada a ATA Nº 559 E APROVADA POR TREZE VOTOS A FAVOR e TRÊS ABSTENÇÕES. Otávio agradeceu
a presença de todos e ressaltou que estão buscando o
envolvimento tanto da população quanto dos colaboradores da saúde que estão agregando valores. Informou que foi encaminhado ao Conselho o Ofício nº
773/2019 – GAB. Direção/SESAPS pela gestora da
Saúde solicitando a dilação do prazo para a apresentação do Relatório Detalhado 2º Quadrimestre/2019 –
RD2ºQ/2019, devido à alteração da gestão Municipal
de Saúde ter ocorrido no dia 20 de setembro de 2019.
Waldir solicitou que o Relatório seja encaminhado aos
Conselheiros com cinco dias de antecedência da apresentação para estudo. Hendryws ressaltou que a solicitação da gestão foi aprovada Ad Referendum pelo
Presidente do Conselho e falou da sua preocupação
em a plenária referendar e dar legitimidade ao ato devido a LC 141 estipular as datas para as apresentações
dos Relatorios Quadrimestrais. Falou que os argumentos são ponderáveis, mas que se sente temeroso se o
Conselho teria a atribuição de dispor contra a legislação. Ressaltou que se punha em objeção por causa da
legislação. Otávio falou da importância de se entender
e assegurar que o gestor tenha condições de apresentar o Relatório de forma palpável e de forma transparente. Ressaltou que não seria justo o Conselho, que
vem trabalhando há vários mandatos em parceria com
o cidadão, fiscalizando e deliberando sobre as melhores práticas da gestão pública, não apoiar tal solicitação. Ressaltou que referendando este ato, seria uma
forma de buscar o andamento e assegurar que os dados sejam transmitidos de forma clara e transparente.
Informou que foi feito Ad Referendum porque o gestor
tem que ter essa prerrogativa. Disse que quando forem levar a situação para a gestora, que acredita que
também irá tratar-los de forma clara e transparente.
Otávio colocou em votação e FOI APROVADA POR
TREZE VOTOS A FAVOR, UM VOTO CONTRÁRIO E
CINCO ABSTENÇÕES AD REFERENDUM A DILAÇÃO
DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DETALHADO 2º QUADRIMESTRE/2019 PARA O DIA 06
DE NOVEMBRO DE 2019 NA CASA LEGISLATIVA, COM
A RESSALVA QUE A APRESENTAÇÃO SEJA ENVIADA
PARA OS CONSELHEIROS COM CINCO DIAS DE ANTECEDÊNCIA. Otávio informou sobre a solicitação de inclusão de pauta feita pelo Coordenador de Vigilância
em Saúde Maurício Becho. Colocou em votação e foi
APROVADA POR QUATORZE VOTOS A FAVOR E DUAS
ABSTENÇÕES A SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PAUTA: PLANO DE CONTINGÊNCIA DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES PERÍODO DE 2019-2020. Carmen fez questionamentos quanto à realização das
cirurgias bariátricas e o que é necessário para que elas
aconteçam. Ressaltou que faz um ano e meio que elas
não são feitas. Rosimara fez alguns esclarecimentos
sobre como eram feitas as Cirurgias Bariátricas em
Belo Horizonte e em Juiz de Fora. Informou que os
pacientes são cadastrados no FormSUS e que há uma
grande demanda de pacientes cadastrados. Ressaltou
que faz algum tempo que Belo Horizonte e Juiz de
Fora não fazem agendamentos para a primeira consulta de avaliação, e que, no momento, não há profissionais para realizarem a cirurgia. Carmen informou que
ela, Kátia e Lúcia participaram da Audiência Pública
que ocorreu na Câmara Municipal referente à BR 04.
Informou que a Via 040 esta entregando a cessão e
que será colocada na proposta de licitação a reivindicação de que a Empresa concessionária se responsabilize pelo pagamento dos custos hospitalares que todos os acidentes que ocorrerem na BR 04. Também foi
proposto que seja composta uma Comissão para
acompanhamento de cumprimento do que rege no
contrato e no tempo estabelecido. Em seguida, Otávio
deu as boas vindas à Secretária Municipal de Saúde e
Programas Sociais Marcilene Dornelas de Araújo. A
Secretária fez um pronunciamento na plenária e se
propôs ser parceira do Conselho Municipal de Saúde.
Falou das dificuldades que encontrou e que irá fazer
um trabalho em defesa da saúde. Pediu apoio ao Conselho para dar continuidade aos projetos implementa-

dos e na reorganização dos que precisam ser revistos.
Otávio ressaltou que o Conselho espera que a Secretária seja ímpar no processo da gestão municipal da
saúde. Falou que é através do Conselho que se praticam as políticas de saúde e que pode contar com o
Conselho para dar transparência. Sr. Vanderley falou
sobre a importância do Segmento Usuário e de suas
responsabilidades em fiscalizar. Falou que devem cobrar de quem está devendo. Otávio informou sobre o
convite da CESMG para a Reunião Ordinária no dia 14
de outubro, de 9h às 13h na Assembléia Legislativa de
MG - Pauta: Discussão da Implantação de OS na FHEMIG. Na sequência, as equipes das UBS apresentaram
seus trabalhos. ◦ Apresentação UBS Santo Antônio Enfermeira chefe Juliete (Anexo I); ◦ Apresentação
UBS Guido Roman - Enfermeira chefe Isabela (Anexo
II); A apresentação UBS Santa Efigênia foi transferida
para a próxima reunião. Otávio falou da importância
das equipes participarem das apresentações das Unidades Básicas. Disse que o momento de interação
quebra barreiras para que o colaborador da SESAPS
tenha o Conselho como apoio. Agradeceu e parabenizou as equipes pelo trabalho realizado nas Unidades.
Em seguida, Otávio informou que a Comissão do Regimento Interno finalizou seu trabalho, e que estará
apresentando as alterações na Plenária para apreciação em Reunião Extraordinária. Foi colocada em votação e APROVADA POR QUINZE VOTOS A FAVOR A
REALIZAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA PARA O
DIA 14 DE OUTUBRO /2019 PARA APRESENTAÇÃO E
APRECIAÇÃO DA PLENÁRIA DAS ALTERAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO DO CMS. Isis informou que as alterações do Regimento Interno seriam enviadas por
e-mail para conhecimento e estudo dos Conselheiros.
Em seguida, Otávio passou a palavra para o Ouvidor
do Conselho de Saúde Hendryws Cimino que falou sobre o caso. Foram feitas algumas considerações na
plenária. A Secretária de Saúde solicitou que a família
a procure e se comprometeu em trazer uma solução
para o caso. Na sequência, Otávio passou a palavra
para o Agente Comunitário Jhonatham falar sobre o
ponto de pauta 3ª Mostra do Agente Comunitário de
Saúde e Agente de Combate às Endemias e seu Relevante Papel na Saúde Pública (Anexo III). Jhonatham
citou a frase “A Atenção Primária é ensinar as pessoas
a não adoecer” da Vice-Governadora do Piauí Regina
Campos. Ressaltou que quando o Agente faz bem o
seu trabalho, ele não gera números porque não aumenta o número de hipertensos, nem de diabéticos,
nem de tuberculosos. Disse que, para muitas pessoas,
o não aumento desses números significa que o trabalho não está sendo feito, e, se esse número aumenta,
também entendem que não está sendo feito. Informou que o Evento ocorrerá dia 18 de outubro às 8h no
IFSudenteMG. Marcilene parabenizou a organização
do evento e o trabalho realizado pelos Agentes Comunitários. Foi colocada em votação e APROVADA POR
QUATORZE VOTOS A FAVOR A DILAÇÃO DO TEMPO
DA REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DA INCLUSÃO
DE PAUTA. Na sequência, o Técnico em Laboratório
Ademir Oliveira dos Santos Júnior e o Agente de Endemias Valdonei Kleber Rodrigues apresentaram o Plano
de Contingência de Doenças Transmitidas pelo Aedes,
período de 2019-2020 (Anexo IV). Foram feitos alguns
relatos sobre locais muito sujos no município. Otávio
ressaltou que há tempos vêm discutindo a respeito da
postura da população. Falou que é muito fácil julgar,
culpar e condenar, mas que ninguém olha para suas
ações no seu dia a dia. Destacou que se a cidade está
suja, não é só por causa do Poder Público estar sem
dinheiro. Questionou o que cada cidadão tem feito
para mudar esse cenário e falou que é um problema
cultura. Ressaltou que é preciso fortalecer os meios de
comunicação com mais informação, conscientização e
educação. Foi colocado em votação e APROVADO POR
TREZE VOTOS A FAVOR O PLANO DE CONTINGÊNCIA
DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES, PERÍODO
DE 2019-2020. Otávio solicitou apoio da Secretária de
Saúde em relação aos procedimentos bariátricos. Ressaltou que já existe um profissional que realiza este
procedimento no município. Marcilene falou sobre os
problemas que o obeso enfrenta e que pensa em criar
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uma política de estratégia no município para dar assistência. Solicitou apoio do Presidente do Conselho e
ressaltou que aquele é um compromisso que ela estava assumindo. Otávio agradeceu a Estação Minas pelo
apoio em dar transparência às dificuldades e ganhos
na saúde. Sugestão de Pauta para a próxima reunião:
1. Apresentação UBS Santa Efigênia; 2. Retorno da
denúncia da Ouvidoria. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente Otávio agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião. Eu, Simone Silveira Discacciati,
Agente Administrativo do CMS, redigi a presente ata.
Barbacena, 16 de outubro de dois mil e dezenove.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
GUIDO ROMAN

Endereço: Alameda Rocha Lagoa n°3200
Bairro: Colônia Rodrigo Silva
Horário de Funcionamento: 07h ás 11h e de 13h ás 17h.

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

Usuário chega a unidade:demanda
espontânea

Acolhimento

1 enfermeira

1
recepcionista

• NASF: Fonoaudióloga, Assistência Social,
Fisioterapia, Nutricionista, Psicóloga e
Educadora Física.
• Unipac: Fisioterapia.

1 auxiliar de
enfermagem

2 agentes de
endemias

Terça

Demanda Espontânea

Demanda Agendada

Procedimentos básicos ofertados:
Avaliação e
Encaminhamentos

NASF

Vacinação,Curativo,Medicação,Avaliação
Antropométrica,Verificação de Pressão
Arterial .

1 médico da
família

AGENDA DA UNIDADE
Segunda

Bairro Roman;
Rodovia MG 338, km 7 a 16;
Bairro: Colônia Rodrigo Silva;
Comunidade Lavrinha;
Aldeia Santa Fé;
Serra do Piaui;
Patriarca;
Magri;
Melo;
Piauí;
Bertolin;
Faria;
Chapada;
Severiano Resende.

APOIADORES

6 agentes de
saúde

1 auxiliar de
serviços
gerais

Funcionário

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quarta

Quinta

Sexta

Dr: Claúdia

Atendimento
espontâneo e
agendado.

Atendimento
pela manhã.
Grupo
operativo de
Doenças
crônicas a
tarde.

Atendiment
o pela
manhã no
Faria.
Atendiment
o na
Unidade a
tarde.

Atendimento
em Padre
Brito

Atendimento
na Unidade
pela manhã.
(Pré Natal)
Visita
Domiciliar a
tarde.

Enf: Isabela

Atendimento
espontâneo
manhã.
Trabalho
operativo na
escola.

Grupo de
ginástica pela
manhã.
Pré Natal a
tarde.

Preventivo
Atendimento
pela manhã Espontâneo.
no Faria.
Preventivo a Preventivo a
tarde na
tarde.
Unidade

Visita
Domiciliar
pela manhã.

Téc enf:
Fernanda

Atendimento
espontâneo.
Visita
Domiciliar.

Grupo
operativo.

Atendiment Visita
o
domiciliar.
espontâneo.

Atendimento
Espontâneo.

Atendimento
Espontâneo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SALA DE SITUAÇÃO

Habitantes: 3200
Famílias Cadastradas: 762
Famílias Acompanhadas: 820
Hipertenso: 563
Diabéticos: 243
Gestante: 9
Tuberculose: Hanseníase: Hospitalizações: 2
Óbitos: 2
Crianças < 1 ano: 5
Crianças de 1 a 4 anos: 98
Crianças de 5 a 9 anos: 135
Adolescentes de 10 a 14 anos: 129
Adolescentes de 15 á 19 anos: 128
Adultos de 20 a 24 anos: 200
Adultos de 25 a 39 anos: 575
Adultos de 40 a 59 anos: 669
Idosos > 60 anos: 494

Práticas Integrativas e Complementares
Projeto “Mãozinhas na Terra”

• Teste Rápido: HIV, Sífilis
Hepatite C e B;

• Grupo Operativo de Doenças Crônicas;

Grupo de Ginástica

• Atividades Escolares:
Programa de Saúde na Escola;
Projeto “Na medida teen”;
Projeto “Mãozinhas na Terra”;
Atividade diversas.

• Sala de espera;
• Motivação profissional;
• Reunião Mensal Nasf e ESF;
• Reunião Mensal de Equipe;

 Valorizar experiências cotidianas e estimular o protagonismo local
dos trabalhadores, gestores e usuários da Atenção Primária no
município e região, além de divulgar, especialmente, as Práticas
Integrativas Complementares e seus efeitos nos clientes e
colaboradores da Rede SUS;

Objetivo

 Potencializa o protagonismo do Agente Comunitário de Saúde e
Agente de Combate a Endemias no município de Barbacena,
Minas Gerais, bem como outros profissionais fundamentais para
os preciosos serviços em Práticas Integrativas Complementares
realizados pela Atenção Primária À Saúde no município e região.

 Credenciamento / Brunch

 Abertura

Onde?
Quando?

Tema

 Ética e a autovalorização profissional

 Dia: 18/10/2019 (sexta-feira)

 Apresentação dos Trabalhos

 Sala: IF Sudeste MG – Campus Barbacena
 Horário: 08:00 às 13:00 h – horário de Brasília

Atividades

 Intervalo
 PICS - Homeopatia e Constelação Sistêmica - Aplicação no dia a dia do Agente

 O Serviço Social e o ACS/ACE
 O Conceito de Família e a Abordagem Familiar

Submissões
de Trabalhos

 Serão apresentados trabalhos/relatos de experiências realizados
por Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à
Endemias que utilizam Tecnologias e Inovações, Práticas
Integrativas e Complementares e Educação em Saúde em sua suas
comunidades como forma de facilitar o acesso e melhoria à saúde
do indivíduo.

Realização

Minicursos

 Oportunidade de reciclagem profissional e educação continuada
dos servidores envolvidos. As palestras são ministradas por
professores da área da saúde e parceiros da Atenção Primária à
Saúde.

Apoio

Inscrições

08:00-09:00

09:00-09:25
09:25-10:15
10:15-11:30
11:30-13:30
13:30-15:00

13:30-15:00
13:30-15:00

 Rede de Atenção - Articulação de Serviços e Sistemas de Saúde

13:30-15:00

 Acolhimento e Classificação de Risco

13:30-15:00

 Através do site: https://www.even3.com.br/mostrasaude/

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2019
e pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada no dia 07/10/19
conforme lavrado em ata nº. 560; RESOLVE: APROVAR POR MAIORIA AD REFERENDUM A DILAÇÃO DO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DETALHADO 2º QUADRIMESTRE/2019 PARA O DIA 06 DE
NOVEMBRO DE 2019 NA CASA LEGISLATIVA, COM
A RESSALVA QUE A APRESENTAÇÃO SEJA ENVIADA
PARA OS CONSELHEIROS COM CINCO DIAS DE ANTECEDÊNCIA. Barbacena, 22 de outubro de 2019. Otávio
Augusto Ramos Vieira - Presidente do CMS. Homologo
a Resolução nº. 528/19 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal nº. 8142
/90 e do art. 12 da Lei Municipal nº. 3695/02 e Lei
Municipal nº 4518 de 27/11/2013. Marcilene Dorlenas
de Araújo - Secretária de Saúde - SESAPS.

EXTRATO DE RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº. 528 de 07 de outubro de 2019 – ATA
Nº. 560. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde,
em sua 560ª Reunião Ordinária, realizada em 07 de
outubro de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de
28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013

RESOLUÇÃO Nº. 529 de 07 de outubro de 2019 – ATA
Nº. 560. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde,
em sua 560ª Reunião Ordinária, realizada em 07 de
outubro de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de
28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013
e pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal
de Saúde em reunião realizada no dia 07/10/19 conforme lavrado em ata nº. 560; RESOLVE: APROVAR
POR UNANIMIDADE A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA PARA O DIA 14 DE OUTUBRO /2019
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PARA APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DA PLENÁRIA
DAS ALTERAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO DO
CMS. Barbacena, 22 de outubro de 2019. Otávio Augusto Ramos Vieira - Presidente do CMS. Homologo a
Resolução nº. 529/19 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal nº. 8142
/90 e do art. 12 da Lei Municipal nº. 3695/02 e Lei
Municipal nº 4518 de 27/11/2013. Marcilene Dorlenas
de Araújo - Secretária de Saúde - SESAPS.
RESOLUÇÃO Nº. 530 de 07 de outubro de 2019 – ATA
Nº. 560. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde,
em sua 560ª Reunião Ordinária, realizada em 07 de
outubro de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de
28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013
e pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal
de Saúde em reunião realizada no dia 07/10/19 conforme lavrado em ata nº. 560; RESOLVE: APROVAR
POR UNANIMIDADE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DE
DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES, PERÍODO DE
2019-2020. Barbacena, 22 de outubro de 2019. Otávio
Augusto Ramos Vieira - Presidente do CMS. Homologo
a Resolução nº. 530/19 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal nº. 8142
/90 e do art. 12 da Lei Municipal nº. 3695/02 e Lei
Municipal nº 4518 de 27/11/2013. Marcilene Dorlenas
de Araújo - Secretária de Saúde - SESAPS.
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