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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EXTRATO DE PORTARIA ASSINADA PELO EXMO. 
SR. PREFEITO MUNICIPAL

Secretário: José Francisco Milagres Primo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:11


     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:11


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:11


     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:11



      





       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




      

       

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:11



      





      

      













      

      

      

  

  

   

  

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:11




  


     




      

       

       

       

       

       

       

       




      

       

       

       

       

       




      

       




      




      




      

       




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:12


  


     




      

       




      




      

       




      




      





      





      




      


  


     




      




      




      




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:12


  


     




      




      

       

       




      




      




      






      





      




 

  




      

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:12



  

 

   

  

  

  

  

   

  

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:12






 






  
   




      





      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

       

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:13

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com a Constituição do Município de Barbacena e as Leis Dele-
gadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 2013, e 36, de 28 de fevereiro de 
2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.607 - NOMEAR Noely Corlay Nunes, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Subsecretária de Assuntos Pedagógicos – SAP, na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto - SEDUC, a partir desta data. Barbacena, 16 de 
outubro de 2014.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:13




 






  
   




      




      





      





      





      




      




      

       




      




      

       





      





      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:13




 






  
   







      




      




      





      




      

       




      




      




      




      

       




      





      




      




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:13




 






  
   




      




      





      






      

       




      




      

       

       




      




      




      

       




      

       





      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:13




 






  
   




      




      




      

       

       

       




      




      




      

       




      

       





      




      




      

       

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:13




 






  
   







      




      















      




      





      





      




      




      









      




      




      




      




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:13




 






  
   




      




      







      




      




      




      




      




      

       

       




      




      






      

       

       




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:13




 






  
   









      





      




      

       




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:13




 






  
   








       




      




      




      









      







 







 



























  

  

   

  

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:13



 



 

 



     

     

     

     

     




    

     

     

     

     

     

     

     

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:14
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:14

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 4º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:14

  



 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:14





  

     

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:15



  



     

     





















        

        























        

        

        

        

        
























   

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:15





 

    
    

   

   

   

   

   

 35.237.348,84 9.330.119,50 16.074.943,63

   

   

 2.183.596,01 (22.482.924,11) (17.139.245,86) 5.343.678,25 (19.322.841,87)





ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:15
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:15
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:15






 



 

 

 

 

 

 

 

 


 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 




 

 

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:16




 

 

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:16






    



    

    

    

    

    

    

    

    


    

    






    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


    

    




    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:16




    
     

    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:16






    



    

    

    

    

    

    

    

    


    

    






    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


    

    




    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:16




    
     

    

  

  

   

  

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:16
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2° QUADRIMESTRE DE 2014




 

   

  

    

    

    

    













    









    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:08



 

   



    









    

    

    





    

    

    





    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:08

  

  

   

  

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:08


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:10


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:10



   



 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      



      

      

      

      

 

      

      

      

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:10

1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma:

- Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão

Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel);

- Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças

Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel);

2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'

  

  

   

  

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 16/10/14 15:10

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
SAS - PRC 046/2014 – PP 039/2014. Objeto: R.P. material de limpeza para manu-
tenção da sede. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 05/11/2014 às 14:00 
horas. Informações: 32 3339-2026. Retirada o edital: licitacao@barbacena.mg.gov.
br. Simone R. da Costa – Gerente de Licitação. Pablo H. Candian – CAC.

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato 134/2014. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, e Secretaria Municipal de Saúde Pública SESAP, através do 
Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado:  MEDIC BARBA-
CENA LTDA - EPP,  CNPJ  19.398.577/0001-21. Processo: 046/2014, Pregão Presen-
cial: 035/2014. Objeto: Prestação de serviços com as devidas reposições de peças 
que se fizerem necessárias, para a manutenção no equipamento de bioquímica 
CS240 e equipamento de hematologia MICROS 60 ABX, visando atender as neces-
sidades do Laboratório Municipal de Barbacena, conforme quantitativos e especifi-
cações técnicas constantes no Termo de Referência, Anexo VI. Itens Vencedores: 1 
e 2. Valor Total: R$ 8.700,00. Data de assinatura: 03/10/2014. Vigência: 12 (doze) 
meses. Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada, José 
Orleans da Costa e  Leonardo Brandão Nogueira.

Extrato de Contrato 135/2014. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, e Secretaria Municipal de Saúde Pública SESAP, através do 
Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado:  CMG Diag-
nóstica Ltda,  CNPJ 04.615.96/0001-94. Processo: 039/2014, Pregão Presencial: 
024/2014. Objeto: Aquisição de Reagente a ser utilizado no equipamento COBAS 
E411 para o Laboratório Municipal, visando atender à Secretaria Municipal de Saúde 
Pública – SESAP, conforme Anexo VI. Itens Vencedores: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27 e 28. Valor Total: R$ 215.882,00. 
Data de assinatura: 10/10/2014. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que 
assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada, José Orleans da Costa e   Antonio 
Marcos de Souza Rodrigues.

Extrato de Contrato 136/2014. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09. Contratado:  VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. VEÍCULOS AU-
TOMOTORES S/A,  CNPJ  59.104.422/0001-50, Processo: 082/2014, Pregão Pre-
sencial: 060/2014. Objeto: Aquisição de 11 (onze) veículos, motor 1.0, no mínimo 
02 (duas) portas, 0 (zero) Km, ano de fabricação 2014 no mínimo, cor branca, com 
todos os acessórios de segurança exigidos pelo COTRAN, na forma do Convênio nº 
309/2014/SEGOV/PADEM, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado de Governo e o Município de Barbacena, visando atender à 
Secretaria Municipal de Coordenação de Programas Sociais – SECOPS e a Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto - SEDUC, de acordo com os Termos de Referên-
cias  nº 193 e 194, conforme especificações contidas no Anexo VI. Itens Vencedo-
res: 1. Valor Total: R$ 271.700,00. Data de assinatura: 13/10/2014. Vigência: 12 
(Doze) meses. Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada,   
Diogo Sie Carreiro de Lima e  Ronaldo Vieira Teles.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil
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Extrato de Contrato 137/2014. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09. Contrata-
do: Flash Indústria e Comércio de Produtos e Siste-
mas Eletroeletrônicos Ltda, CNPJ  04.844.206/0001-
59, Processo: 76/2014, Pregão Presencial: 053/2014. 
Objeto: Aquisição de rádios de comunicação portátil 
– HT/VHF com a devida habilitação na frequência já 
utilizada pela Administração Pública Municipal, bem 
como baterias, capas para rádios HT/VHF e fones de 
ouvido visando atender a Subsecretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana - SUTRAM, conforme especifica-
ções contidas no Anexo VI. Itens Vencedores: 1,2,3 
e 4. Valor Total: R$ 15.000,00. Data de assinatura: 
13/10/2014. Vigência: 12 (Doze) meses. Nome das 
partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andra-
da, Carlos Aberto Soares, Willerson Moreira Ferraz e  
Pedro Gustavo Reis.

EXTRATO DE HOMOLOGÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 045/2014 – PRC 
066/2014. OBJETO: Contratação de empresa, com 
prestação de serviços de motorista, visando o aten-
dimento à Secretaria Municipal de Educação e Des-
portos, no transporte de alunos da Escola Estadual 
Maria do Rosário. Licitante Vencedora: TRANSJEL 
TRANSPORTE LTDA ME . CNPJ 09.446.395/0001-25, 
item único , valor R$ 2,62 (dois reais e sessenta e 
dois centavos) por quilômetro rodado. Homologação: 
06/10/2014.   Barbacena 16/10/2014. Antônio Carlos 
de Andrada. Prefeito Municipal.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

Diretor: Luis Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n° 22/SAS/2014. Adquiren-
te: SAS – Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: 
MULTISEG UNIFORMES E EQUPAMENTOS LTDA – EPP. 
CNPJ: 03.291.912/0001-58.  IE: 367.034.790.00-39. 
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pro-
cesso nº026/2014 e Pregão Presencial nº024/2014. 
Gestor: Fábio José de Souza. Objeto: Aquisição de 
uniformes. Valor: R$143.287,00 (cento e quarenta e 
três mil duzentos e oitenta e sete reais). Vigência: 12 
(doze) meses a contar da assinatura. Data de assina-
tura:17/09/2014.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo nº026/2014. Contratante: SAS 
- Serviço de Água e Saneamento. Contratada: BELÔ 
BOMBAS EIRELI EPP - CNPJ nº 10.842.998/0001-25. 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Origem: 
Processo nº027/2014 e Pregão Presencial nº025/2014. 
Gestor: Milton Alves Moreira. Objeto:Aquisição de 2 
(dois) conjuntos de Motobomba Submersa Monofásica 
com respectivo Quadro de Comando para substitui-
ção em Senhora das Dores e Pinheiro Grosso. Valor: 
R$4.370,0 (quatro mil trezentos e setenta reais). Vi-

gência: doze meses a contar da assinatura. Data de 
Assinatura: 04/09/2014.

Contrato Administrativo nº027/2014. Contratan-
te: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Con-
tratada: M B S AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ: nº 
02.287.814/0001-84. Fundamento Legal: Lei Federal 
nº 8.666/93. Origem: Processo nº049/2014 - Dispen-
sa 004/2014. Gestor: Sérgio Adriano Ferreira Rodri-
gues. Objeto:Fornecimento de peças e prestação de 
serviços de manutenção de bombas injetoras. Valor: 
R$6.617,00 (seis mil seiscentos e dezessete reais). Vi-
gência: doze meses a contar da assinatura. Data de 
Assinatura: 22/09/2014.

Contrato Administrativo nº028/2014. Contratante: 
SAS - Serviço de Água e Saneamento. Contratada: 
RETITEC RETÍFICA DE MOTORES LTDA-ME, CNPJ 
16.564.266/0001-05. Fundamento Legal: Lei Federal 
nº 8.666/93. Origem: Processo nº032/2014 e Pre-
gão Presencial nº029/2014. Gestor: Sérgio Adriano 
Ferreira Rodrigues. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de retífica de 
motor do caminhão VW12-140 T. Valor: R$8.890,00 
(oito mil oitocentos e noventa reais). Vigência: doze 
meses a contar da assinatura.Data de Assinatura: 
22/09/2014

Contrato Administrativo nº 33/2014.  Contratante: SAS 
- Serviço de Água e Saneamento. Contratada: BELÔ 
BOMBAS EIRELI EPP - CNPJ nº 10.842.998/0001-25. 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Ori-
gem: Processo nº051/2014 – Dispensa de Licitação 
005/2014. Gestor: Edson Garcia Sanches. Objeto: 
Aquisição de bomba centrífuga, Valor: R$10.990,00 
(dez mil e novecentos e noventa reais), Vigência: a 
contar da data de assinatura. Data de Assinatura: 
30/09/2014.

Contrato nº 029/SAS/2014. Contratante: SAS – Ser-
viço de Água e Saneamento. Contratada: A.B.C. 
RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - EPP, CNPJ sob o n.º 
19.552.413/0001-07. Origem: Processo Administrativo 
nº 086/2014 – Compra Direta nº 086/2014. Funda-
mento Legal: Lei nº 8.666/93. Objeto: a prestação de 
serviços para veiculação de inserções informativas e 
conscientizadoras sobre “a importância de economizar 
água”, no período de 30 (trinta) dias com no mínimo 
05 (cinco) inserções ao dia. Valor: R$1.200,00 (hum 
mil e duzentos reais). Vigência: 30 (trinta) dias a partir 
da sua assinatura. Data da assinatura: 22/09/2014.

Contrato 30/SAS/2014. Contratante: SAS – Serviço de 
Água e Saneamento. Contratada:Sistema Calmeto De 
Radiodifusão E Comunicações Ltda – EPP  CNPJ n.º 
09.276.447/0001-79. Origem: Processo Administrativo 
nº 086/2014 – Compra Direta nº 086/2014. Funda-
mento Legal: Lei nº 8.666/93. Objeto: a prestação de 
serviços para veiculação de inserções informativas e 
conscientizadoras sobre “a importância de economizar 
água”, no período de 30 (trinta) dias com no mínimo 
05 (cinco) inserções ao dia. Valor: R$1.200,00 (hum 
mil e duzentos reais). Vigência: 30 (trinta) dias a partir 
da sua assinatura. Data da assinatura: 22/09/2014. 

Contrato 31/SAS/2014. Contratante: SAS – Servi-
ço de Água e Saneamento. Contratada: – Funda-
ção José Bonifácio Lafayette De Andrada - CNPJ nº 
19.559.012/0001-89. Origem: Processo Administrativo 
nº 086/2014 – Compra Direta nº 086/2014. Funda-
mento Legal: Lei nº 8.666/93. Objeto: a prestação de 
serviços para veiculação de inserções informativas e 
conscientizadoras sobre “a importância de economizar 
água”, no período de 30 (trinta) dias com no mínimo 
05 (cinco) inserções ao dia. Valor: R$1.200,00 (hum 
mil e duzentos reais). Vigência: 30 (trinta) dias a partir 
da sua assinatura. Data da assinatura: 22/09/2014.

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E 

CONVÊNIOS
Primeiro Termo Aditivo à Ata 32/2013. Adquirente: 
SAS – Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: 
SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA. ME - CNPJ 
nº 10.588.148/0001-42. Fundamento Legal: 8.666/93. 
Origem: Processo 025/2013 e Pregão Presencial nº 
019/2013. Gestor: Israel José do Nascimento. Objeto: 
O reajuste do valor dos itens 31, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 
115 e 116 da Cláusula 1ª da Ata de Registro de Pre-
ços nº 032/2013, aplicando-se percentual de 6,16% 
(seis vírgula dezesseis por cento), com base no índi-
ce IGPM/FGV acumulado no período de setembro de 
2013 a agosto de 2014. Vigência: Da data da assina-
tura até 31/12/2014. Data de assinatura: 01/09/2014.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 22/2013. Adquiren-
te: SAS – Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: 
USITEC DE BARBACENA LTDA, CNPJ 08.635.527/0001-
02. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pro-
cesso 029/2013, Pregão Presencial 024/2013. Gestor: 
Milton Alves Moreira. Objeto: prorrogação da vigência. 
Vigência: 12 (doze) meses a contar de 20.11.2014. 
Data de assinatura: 19/09/2014.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2011.Adqui-
rente: SAS – Serviço de Água e Saneamento. Forne-
cedor: Inovação Computação Móvel Ltda. - EPP, CNPJ 
nº 04.225.153/0001-98. Fundamento Legal: Lei nº 
8.666/93. Origem: Processo Administrativo de Ges-
tão nº 2011015758 e Contrato nº 024/2011. Gestor: 
Gil César Pereira de Carvalho. Objeto: Prorrogação 
da vigência. Vigência: 12 (doze) meses a contar de 
06/12/2014. Data de assinatura: 30/09/2014.

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 001/2014. Pro-
ponente: Município de Barbacena. Concedente: SAS 
– Serviço de Água e Saneamento. Fundamento Legal: 
Lei nº 8.666/93. Origem: Convênio 001/2014. Objeto: 
a alteração da cláusula quarta do referido Convênio, 
no item 4.1, passando a descrição do cronograma de 
desembolso, sendo pago o saldo de 06 (seis) parcelas 
de uma única vez, antecipando as parcelas referentes 
a setembro, outubro, novembro, dezembro de 2014, 
janeiro e fevereiro de 2015. Valor: R$150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais). Data de assinatura: 
05/09/2014.

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

Nº 8.666/93)
 

Material Data  Fornecedor  Valor Total  

Horímetro 22/09/2014 Multiluz Ltda 442,00 
Materiais p/ o 
portão do Santa 
Tereza II 23/09/2014 Atacadão do Ferro 88,50 
Materiais p/ o 
portão do Santa 
Tereza II 23/09/2014 Casa do Serralheiro 129,00 

Aplicadores p/lacre 
tipo OB. 24/09/2014 

Vedasystem Industria e 
Comercio de Prod. p/ 
Instalações Prediais 

Ltda 380,38 
Materiais elétricos 
p/ soft starter 
Rio das Mortes 30/09/2014 Elétrica São José Ltda 3.642,60 
    

 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
SAS – PRC 053/2014 – Dispensa 006/2014 – Objeto: 
Aquisição e fornecimento  de 80 (oitenta) m³ de con-
creto usinado FCK-30MPA, sendo fornecedor CIMEC 
- Cimento & Concreto Ltda – CNPJ 01.524.903/0001-
34, no valor de R$25.600,00 e  80 m³ de pedra de 
mão (marroada), sendo fornecedor  Lebourg e Dias 
Comércio de Materiais de Construção Barbacena  Ltda 
– CNPJ 14.744.670/0001-27, no valor de R$6.240,00. 
Valor total dispensa R$31.840,00 (trinta e um mil oi-
tocentos e quarenta reais) tudo conforme documenta-
ção acostada aos autos. Base legal: art 24, IV da Lei 
8.666/93. Barbacena, 17/10/2014. Luis A. A. Campos. 
Diretor do SAS.

Contrato 32/SAS/2014. Contratante: SAS – Serviço de 
Água e Saneamento. Contratada: Rádio Barbacena 
Ltda. CNPJ sob o n.º 19.559.012/0001-89. Origem: 
Processo Administrativo nº 086/2014 – Compra Dire-
ta nº 086/2014. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. 
Objeto: a prestação de serviços para veiculação de 
inserções informativas e conscientizadoras sobre “a 
importância de economizar água”, no período de 30 
(trinta) dias com no mínimo 05 (cinco) inserções ao 
dia. Valor: R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Vi-
gência: 30 (trinta) dias a partir da sua assinatura. Data 
da assinatura: 22/09/2014.



TERCEIROS

AVISO DE LICITAÇÃO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE ALTO DAS 
VERTENTES - CISALV

Presidente: Denilson José Rodrigues Resende

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes 
– CISALV. Aviso de Licitação: Proc 30/2014 Inexigibi-
lidade/Credenciamento. 05/2014. Obj: Credenciamen-
to de pessoa jurídica p/ prest. de serviços de consultas 
especializadas e exames diversos. Abertura: 14h do 
dia 03/11/2014. Informações das 12 as 17 horas pelo 
tel:(32) 3341-1235 ou email licita.cisalv@gmail.com.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam as Sras. Prefeitas e Srs. Prefeitos Municipais, 
representantes legais dos Municípios consorciados 
ao CISALV, convocados para participar de Assembleia 
Geral Ordinária do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE ALTO DAS VERTENTES - CISALV, a ser realiza-
da na data de 22 de outubro de 2014, às 09:00 horas 
da manhã, na Sede do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde Alto das Vertentes no endereço sito à Rua Vice 
Prefeito Antônio Alves de Lima, 135 – Bairro Centro 
em Ressaquinha/MG. Caso não seja alcançado quórum 
mínimo em 1ª convocação, a Assembléia Geral será 
realizada em 2ª convocação às 09:30 horas do mesmo 
dia e local. A Assembléia Geral terá a seguinte ordem 

EXTRATO DE ATA
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Verten-
tes – CISALV. Ext. Ata julg. 16/10/2014: Proc 29/2014 
Tomada de Preços 03/2014. Obj: fornecimento de fer-
ramentas e acessórios de Oficina – Emp. Vencedora: 
ANA PAULA APARECIDA AVELINO MEI c/ valor total 
da Proposta: R$5.577,00. Inf das 12 as 17h - tel: (32) 
3341-1235 email licita.cisalv@gmail.com.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE

BARBACENA
Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 001/2014. Processo nº 
027/2014. Objeto: Contratação de empresa adminis-
tradora de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros 
de tecnologia adequada para fornecimento de vale-a-
limentação. Menor preço por item.  Empresa vencedo-
ra: Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. Va-
lor: R$4.932,78(quatro mil novecentos e trinta e dois 
reais e setenta e oito centavos) do repasse mensal 
e 0,50%(cinco décimos por cento) de taxa de admi-
nistração. Incrementar contrato. Publicar. Barbacena, 
17 de outubro de 2014. Vereador Amarilio Augusto de 
Andrade - Presidente da Câmara Municipal de Barba-
cena.

do dia: * Apreciação e deliberação sobre ingresso de 
novos Municípios ao CISALV; * Deliberação sobre uti-
lização do Diário Oficial do Município de Barbacena 
para publicação de atos do CISALV; *Apresentação de 
candidatura à Presidência para o biênio 2015-2016; 
* Eleição da Presidência para o biênio 2015-2016; * 
Outros assuntos de interesse do CISALV. As candidatu-
ras, segundo o art. 24, poderão ser apresentadas até 
30 minutos após o início da Assembléia Geral, sendo 
facultado aos Municípios, através dos Prefeitos Muni-
cipais, a apresentação antecipada de chapas a serem 
registradas perante a Secretária Executiva do Con-
sórcio observado, em qualquer caso, o horário limite 
retro mencionado. Os Municípios poderão fazer-se re-
presentar por procurador legalmente constituído pelo 
Prefeito Municipal, exceto para eventual apresentação 
de candidatura à Presidência do CISALV, que por se 
tratar de ato personalíssimo não comporta outorga de 
instrumento de mandato, ressalvada a hipótese de re-
presentação para votação na eleição. Ressaquinha, 07 
de outubro de 2014.Denílson José Rodrigues Resende 
- Presidente do CISALV.

 

Material Data  Fornecedor  Valor Total  

Horímetro 22/09/2014 Multiluz Ltda 442,00 
Materiais p/ o 
portão do Santa 
Tereza II 23/09/2014 Atacadão do Ferro 88,50 
Materiais p/ o 
portão do Santa 
Tereza II 23/09/2014 Casa do Serralheiro 129,00 

Aplicadores p/lacre 
tipo OB. 24/09/2014 

Vedasystem Industria e 
Comercio de Prod. p/ 
Instalações Prediais 

Ltda 380,38 
Materiais elétricos 
p/ soft starter 
Rio das Mortes 30/09/2014 Elétrica São José Ltda 3.642,60 
    

 Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil
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