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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
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ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/04/14 10:08
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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* 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.
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/04/14 10:15




 






  
   




      




      





      





      





      




      




      

       




      




      

       





      





      

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: 28/02/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/04/14 10:15




 






  
   







      




      




      





      




      

       




      




      




      




      

       




      





      




      




      

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: 28/02/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/04/14 10:15




  


     




      

       

       

       

       

       

       

       




      

       

       

       

       

       




      

       




      




      




      

       




      

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 1º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.
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 2.183.596,01 2.183.596,01 (22.569.235,35) (24.752.831,36) (24.752.831,36)
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/04/14 10:36

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 014/2014 – PRC 009/2014. Objeto: Contratação 
de empresa especializada em serviços de revisão geral veicular, com reposição das 
peças necessárias, visando atender os veículos pertencentes à Guarda Municipal. 
Empresa vencedora: MARCUS VINÍCIUS GOMES DO ESPÍRITO SANTO – ME, CNPJ 
04.119.048/0001-74, valor global de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
Barbacena, 24/abril/2014. Antonio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA - PP 012/2014 - PRC 006/2014. Objeto: Aquisição de 
tinta e material para demarcação viária. Vencedor: Comercial JV Eireli - ME, CNPJ: 
09.464.771/0001-04. Item 01 R$ 275,00; item 02 R$ 262,00 e item 03 R$ 252,00. 
Valor total: R$17.851,00. Homologação 16/04/2014. Antônio Carlos Andrada – Pre-
feito Municipal. Barbacena 24/04/2014.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

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 CONTRATO
Contrato Administrativo nº 05/2014. Contratante: SAS. Contratado: HÉLIO FERREI-
RA DE CAMPOS FILHO - EPP, CNPJ: nº 66.405.564/0001-12. Fundamento legal: 
Lei nº 8.666/93. Origem: Processo de Licitação nº 027/2014 – Compra Direta nº 
027/2014). Gestor: Bruno Moreira Mota. Objeto: Prestação de serviços na área de 
telefonia fixa, PABX, incluindo a instalação e manutenção de cabeamentos para 
pontos de telefones / ramais e internet. Valor: R$ 3.600,00 (três mil e seiscen-
tos reais). Vigência: Da data da assinatura até 31/12/2014. Data de assinatura: 
11/03/2014.

Contrato Administrativo nº 06/2014. Adquirente: SAS. Contratado: MULTIGASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: nº 20.983.573/0001-90. Fundamento legal: Lei nº 
8.666/93. Origem: Processo Administrativo de Compra Direta 020/2014. Gestor: 
Vicente de Paulo Araújo. Objeto: Aquisição de gás acetileno e oxigênio. Valor: R$ 
3.600,00 (três mil reais). Vigência: Da data da assinatura até 31/12/2014. Data de 
assinatura: 21/03/2014.

Contrato Administrativo nº 07/2014. Adquirente: SAS. Contratado: MIIKA NACIO-
NAL LTDA, CNPJ: nº 04.440.706/0001-25. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Ori-
gem: Ata de Registro de Preço 03/2013, Processo n.º 1089/DEMAE/2012 – Pregão 
Presencial nº 001/DEMAE/2013. Gestor: Consuelo Maria Galego M. Marteleto. Ob-
jeto: Fornecimento de produto químico destinado ao tratamento de água. Valor: R$ 
10.640,00 (dez mil seiscentos e quarenta reais). Vigência: Da data da assinatura até 
31/12/2014. Data de assinatura: 26/03/2014.

Contrato Administrativo nº 08/2014. Adquirente: SAS. Contratado: BAUMINAS QUÍ-
MICA LTDA, CNPJ: nº 19.525.278/0001-00. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. 
Origem: ARP n. 001/2013, originada do Pregão Presencial n.º 001/DEMAE/2013, 
Processo n.º 1089/DEMAE/2012. Gestor: Consuelo Maria Galego M. Marteleto. Ob-
jeto: Fornecimento de produto químico destinado ao tratamento de água. Valor: 
R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais). Vigência: Da data de assinatura até 
31/12/2014. Data de assinatura: 26/03/2014.

Contrato Administrativo nº 09/2014. Adquirente: SAS. Contratado: ARCH QUÍMICA 
BRASIL LTDA, CNPJ: nº 43.677.178/0001-84. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. 
Origem: ARP n. 002/2013, originada do Pregão Presencial n.º 001/DEMAE/2013, 
Processo n.º 1089/DEMAE/2012. Gestor: Consuelo Maria Galego M. Marteleto. Ob-
jeto: Fornecimento de produto químico destinado ao tratamento de água. Valor: R$ 
172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais). Vigência: Da data de 
assinatura até 31/12/2014. Data de assinatura: 26/03/2014.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preços nº 04/2014. Adquirente: SAS. Fornecedor: SPACE IN-
FORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – ME CNPJ: 141903550001-03. Funda-
mento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Processo nº 044/2013 - Pregão Presencial 
nº 033/2013. Gestor: José WelIington da Silva. Objeto: Futuro e eventual forneci-
mento de materiais elétricos, para atender ao SAS. Valor: R$719,22 (setecentos e 
dezenove reais e vinte e dois centavos). Vigência: 12 meses a contar da data de 
assinatura. Data de assinatura: 27/03/2014.

Ata de Registro de Preços nº 05/2014. Adquirente: SAS. Fornecedor: ORGANIZAÕES 
M.S.L. LTDA ME CNPJ: 07.062.925.0001/06. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. 


   

   

 

 

 

 

 

   





  

  

   

  

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 24/04/14 10:36
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Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

Origem: Processo nº 044/2013 - Pregão Presencial nº 
033/2013. Gestor: José WelIington da Silva. Objeto: 
Futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, 
para atender ao SAS. Valor: R$16.706,57(dezesseis 
mil setecentos e seis reais e cinquenta e sete centa-
vos). Vigência: 12 meses a contar da data de assina-
tura. Data de assinatura: 27/03/2014.

Ata de Registro de Preços nº 06/2014. Adquirente: 
SAS. Fornecedor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MA-
TERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ:00.226.324/0001-42. 
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Processo 
nº 044/2013 - Pregão Presencial nº 033/2013. Gestor: 
José WelIington da Silva. Objeto: Futuro e eventual 
fornecimento de materiais elétricos, para atender ao 

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

Nº 8.666/93)

 

 
 

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS 
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AQUISIÇÕES DIRETAS (art. 24, II c.c art. 62, ambos da Lei nº 8.666/93) 
 
 

Material  Data  Fornecedor Valor Total 

Estimativa: Gás 
 07/03/2014 Luvigás R$1.450,00 

Aquisição de uniformes 
 07/03/2014 Multiseg R$960,00 

Materiais p/ fabricação 
do portao da sede. 12/03/2014 Atacadão do Ferro R$890,90 

Caixa dágua p/ escola 18/03/2014 Santa Rosa R$2.688,80 
Caixa dágua p/ a ETA II 26/03/2014 Predapi R$285,00 

Açúcar 28/03/2014 Renê Guilherme R$324,50 

Café em pó 28/03/2014 Supermercado e Padaria 
Ideal R$1.048,50 

 

SAS. Valor: R$31.371,82(trinta e um mil e trezentos e 
setenta e um reais e oitenta e dois centavos). Vigên-
cia: 12 meses a contar da data de assinatura. Data de 
assinatura: 27/03/2014.

Ata de Registro de Preços nº 07/2014. Adquirente: 
SAS. Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA 
- ME CNPJ: 11.700.514/0001-54.  Fundamento legal: 
Lei nº 8.666/93. Origem: Processo nº 044/2013 - Pre-
gão Presencial nº 033/2013. Gestor: José WelIington 
da Silva. Objeto: Futuro e eventual fornecimento 
de materiais elétricos, para atender ao SAS. Valor: 
R$13.370,20(treze mil e trezentos e setenta reais e 
vinte centavos). Vigência: 12 meses a contar da data 
de assinatura. Data de assinatura: 27/03/2014.
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