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Brutiquim 2014 se consolida 
como tradição gastronômica

Festival estimula melhoria da qualidade dos estabelecimentos
Com a participação de 

22 estabelecimentos de 
todas as regiões do mu-
nicípio, a 5ª edição do 
Brutiquim, oficialmen-
te aberta no último dia 
16 de junho, consolida o 
festival gastronômico co-
mo mais uma tradição 
de Brumadinho. Além da 
qualidade dos pratos, a 
edição deste ano desta-
ca-se também pelo maior 
número de inscritos. Par-
ticipam do evento cinco 
estabelecimentos a mais 
do que na edição do ano 

das, eleger os melhores 
pratos.

Além de promover 
a gastronomia local, o 
Brutiquim também esti-
mula o estabelecimen-
tos a crescer por meio da 
melhoria na qualidade 
da culinária, no ambien-
te e no atendimento. Es-
ses quesitos também fa-
zem parte da relação de 
itens da votação do con-
curso, que inclui, ainda, 
a qualidade do prato, hi-
giene do local e tempe-
ratura da bebida servida.
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passado.
Mais uma vez, o lema 

“Brutiquim 2014: Nossa 
comida de buteco” refor-
ça o objetivo do festival 
de valorizar e promover 
a gastronomia de bo-
teco, mesclando petis-
cos tradicionais com ou-
tros mais elaborados, de 
acordo com a criativida-
de de cada estabeleci-
mento participante. Ca-
berá ao público e a um 
júri especial, que visita 
todos os estabelecimen-
tos para avaliar as comi-

A 5ª edição do Bruti-
quim termina no próxi-
mo dia 26 de julho. No 
dia 2 de agosto, na Pra-
ça de Eventos Antônio 
do Carmo Neto, será re-
alizada a Saideira, opor-
tunidade em que todos 
os participantes se reú-
nem e são anunciados 
os vencedores do festi-
val. Quem for à Saideira, 
além de ter a chance de 
degustar os pratos de to-
dos os estabelecimentos 
concorrentes, ainda po-
derá assistir vários shows.
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Secretaria Municipal de Administração

Processo
Administrativo

N.º Dispensa Enquadramento Legal Especificação
Valor total 
contratado 

Empresa

PA
134

53 Art. 24 – inciso XIII

Contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de 
gerenciamento de publicações em 

jornais de grande circulação referen-
te a divulgação de editais, licitações, 

portarias, decretos, leis, contratos, 
recursos impugnações, além de 

outras divulgações e publicações 
determinadas por lei, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal 
de Administração.

R$ 51.600,00 ZURIEL 

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público  Pregão Pres. 037/14, p/ aq. móveis escritório p/ SMS, c/ forn. úni-
co. Entrega prop: 21.07.14, às 10h. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. 
José Paulo S. Ataide – Secretario Saúde.

Atos do Legislativo

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais celebrou Termo de Cooperação com a Câmara Municipal de Brumadinho, visando apoio técnico-
-administrativo nas atividades das eleições de 2014.
O instrumento colocará a Câmara Municipal a arcar com as obrigações, de acordo com a requisição do Juiz Eleitoral, de ceder veículos, moto-
rista e combustível para convocação de mesários e escrutinadores, vistoria de locais de votação, transporte de urnas eletrônicas, divulgação 
do voto eletrônico e campanhas do TRE ou TSE, fornecimento de aparelhos audiovisuais, equipamento de informática, suporte técnico para 
treinamento em reuniões e realização de outros serviços externos da Justiça Eleitoral, principalmente na Zona Rural.
O Termo tem vigência até o dia 30 de novembro de 2014 e todas as despesas com conservação e manutenção dos veículos colocados à dispo-
sição, são de responsabilidade da Câmara Municipal. 
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