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Exposição Memórias de Brumadinho 
resgata história do município

Mostra pode ser visitada na Casa da Cultura Carmita Passos
A Casa da Cultura 

Carmita Passos oferece 
ao visitante a oportuni-
dade de fazer uma via-
gem no tempo. Aber-
ta no dia 10 de abril, 
a exposição fotográfi-
ca "Memórias de Bru-
madinho” mostra um 
pouco da história do 
município, ao mesmo 
tempo em que promo-
ve o resgate da memó-
ria da cidade.   

Ao todo, 58 Imagens 

Luiz Carlos

Foto: Thiago França Duarte
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em grandes formatos e 
dois álbuns permitem o 
resgate da memória de 
Brumadinho, levando, 
ao mesmo tempo, arte 
e cultura para os visitan-
tes.  A exposição traça 
um panorama da cida-
de desde sua fundação, 
retratando, a partir de 
fotografias originais e 
em preto e branco, im-
portantes momentos de 
Brumadinho, com regis-
tros de famílias e mui-

tos cenários que ainda 
compõem o cenário do 
município.

Muito do que a cida-
de tem a oferecer de 
história nem sempre é 
percebido pela popu-
lação.  Dessa forma, a 
exposição Memórias 
de Brumadinho con-
ta diversas histórias, 
apresentando visões 
de diversos aspectos 
da cidade.

A exposição também 

leva o visitante a refle-
tir sobre a identidade 
da cidade, pois a foto-
grafia permite eternizar 
um momento. Além de 
guardar essas memó-
rias, uma foto também 
ajuda a contar a história 
de um lugar.

A exposição Memó-
rias de Brumadinho é 
uma realização da Pre-
feitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Turismo e Cultura.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 1° Termo aditivo do contrato de locação n°44/2014 para abrigar instalações da superintendên-
cia de projetos da Secretaria de Ação Social. Locador: Neiva Fernandes Las Casas. Valor mensal: R$999,80. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 1° Termo aditivo do contrato de locação n°45/2014 para abrigar instalações do posto de cor-
reios de Casa Branca. Locador: Laudelina Barbosa Ricas. Valor mensal: R$783,47. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 1° Termo aditivo do contrato de locação n°48/2014 para abrigar instalações da Escola Maria 
Coeli, para fins de prorrogação de prazo contratual. Locador: Clube de mães da Comunidade de Santa Efigênia. Valor mensal: R$5.527,95. Antô-
nio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 137/2015, para prorrogação de 
prazo.Obj. locação de máquina e equipamentos de sonorização para eventos. Vlr. R$839.916,06.Contratada: A PRODUTORA PRODUÇÕES ARTÍS-
TICAS Vigência:01/10/2015.Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 1º termo aditivo ao contrato nº 194/2013, para prorrogação de prazo e acréscimo quantita-
tivo, obj. obras de construção de dispositivo de drenagem no aterro sanitário.Contratada: Arvel Dragagem Comércio e Transporte ltda - ME.Vlr. 
R$12.181,60.Vigência:90 dias. Antônio Brandão/Prefeito. 

Secretaria Municipal da Fazenda

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 006/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 06 de abril de 2015.
Á
EMPRESA: EMB Empreendimentos Meio Ambiente e Projetos Sustentáveis Ltda ME.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 15.415.579/0001-20 
INSCRICAO ESTADUAL: 001.950.870.00-50
Endereço: Rua Presidente Vargas, 229, Sala 23.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar copia doas telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTE
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município de BRUMADINHO relativo ao 
exercício de 2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÂO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção na Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumprimento 
da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na 
omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B R U M A D I N H O

Diário Oficial do Município de Brumadinho
Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo
Prefeito Municipal: Antônio Brandão 
Jornalistas: Marcos Amorim RJPMG14972 | Henrique Paiva SJPMG 3975
Diagramação: Talles Costa
Assinatura Digital: Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
      Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777
Prefeitura Municipal de Brumadinho 
Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900. 
Telefone: (31) 3571-3001 



Brumadinho, 13 de abril de 2015 Página 3 de 6Diário Oficial de Brumadinho - Edição 407

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, livros, blocos de notas fiscais, 

contratos, informações ou quaisquer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencen-
te aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Art. 5º - Os Municípios deverão, para defesa de seus interesses, indicar representante para o auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da 
análise das informações recebidas e da apuração do valor adicionado, podendo adotar providências junto dos contribuintes, visando à apre-
sentação de informações.
A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI FEDERAL 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.” – Lei federal 8137/90
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Atenciosamente; 
Emerson Albino da Silva
AGENTE FISCAL 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 007/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 25 de julho de 2014.
Á
EMPRESA: Farmcenter LTDA EPP.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 65.306.888/0001-30 
INSCRICAO ESTADUAL: 090.748.310.00-13
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 57, LJ 13, LJ 14, 14ª, Centro.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar copia doas telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTE
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município de BRUMADINHO relativo ao 
exercício de 2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÂO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção, Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumprimento 
da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na 
omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
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20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, livros, blocos de notas fiscais, 

contratos, informações ou quaisquer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencen-
te aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Art. 5º - Os Municípios deverão, para defesa de seus interesses, indicar representante para o auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da 
análise das informações recebidas e da apuração do valor adicionado, podendo adotar providências junto dos contribuintes, visando à apre-
sentação de informações.
A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI FEDERAL 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.” – Lei federal 8137/90
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Atenciosamente;
Emerson Albino da Silva
AGENTE FISCAL 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 009/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 06 de outubro de 2015.
Á
EMPRESA: Lojas Dione Comercio LTDA.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 71.371.249/0006-66
NSCRICAO ESTADUAL: 067.861.581.05-66
Endereço: Av. Vigilato Braga, 210, Centro.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar cópia das telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTE
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município Brumadinho no ano base de 
2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÃO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
Caso não tenha algum dos itens acima solicitados, informar via declaração em papel timbrado, que não houve nenhum valor pago ou transfe-
rido em 2014 referente a estes itens.
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção, Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumprimento 
da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na 
omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, livros, blocos de notas fiscais, con-

tratos, informações ou quaisquer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencen-
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te aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Art. 5º - Os Municípios deverão, para defesa de seus interesses, indicar representante para o auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da 
análise das informações recebidas e da apuração do valor adicionado, podendo adotar providências junto dos contribuintes, visando à apre-
sentação de informações.
A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI FEDERAL 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.” – Lei federal 8137/90
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Atenciosamente, 
Emerson Albino da Silva
AGENTE FISCAL 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

TIAF - TERMO DE INICIO E AÇÃO FISCAL Nº TIAF 010/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 06 de outubro de 2015.
Á
EMPRESA: Mineral do Brasil Ltda.
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 17.246.638/0002-90
NSCRICAO ESTADUAL: 090.819.017.01-40
Endereço: Est. Tejuco, Zona Rural, S/N.
BRUMADINHO/MG
Pelo presente instrumento, nos termos do Código Tributário Municipal Lei nº 940/1997, fica INTIMADO pela Prefeitura Municipal de Brumadi-
nho, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização a apresentar os documentos abaixo relacionados, esclareço que os mesmos se 
fazem necessários para o acompanhamento do VAF:
ESCRITURAÇÃO POR CFOP
Para as empresas que estão escriturando através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, enviar cópia das telas dos registros fiscais 
dos documentos de saídas e de entradas de mercadorias e prestação de serviços EFD – ICMS – IPI, relativo ao ano de 2014, consolidado ou 
mensal em meio magnético.
Para as empresas que ainda adotam a escrituração física, enviar o Livro Resumo de Apuração do ICMS relativo ao ano de 2014.
TRANSPORTE
Relação todas as empresas de transportes (de qualquer espécie) que realizaram serviços iniciados no município Brumadinho no ano base de 
2014 contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail, valor pago por cada serviço.
REFEIÇÃO
Relação das empresas que prestaram serviços de fornecimento de alimentação no ano de 2014, contendo: razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e/ou e-mail, valor pago pelos serviços.
Caso não tenha algum dos itens acima solicitados, informar via declaração em papel timbrado, que não houve nenhum valor pago ou transfe-
rido em 2014 referente a estes itens.
Os documentos podem ser entregues no endereço eletrônico emerson_albino@yahoo.com.br ou no Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção, Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
O prazo para a entrega destes documentos é de 10 (dez) dias a contar da ciência desse recebimento. Informamos ainda, que o não cumprimento 
da solicitação importa em penalidades conforme art. 9º da Lei Municipal 1.771/2010. A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na 
omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI MUNICIPAL 1.771/2010
Art. 9º - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiro, de 
normas estabelecidas na legislação tributária do Município.
ANEXO ÚNICO – LEI Nº 1.771/2010.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

20
Deixar de fornecer, quando solicitado pelo órgão competente, livros, blocos de notas fiscais, 

contratos, informações ou quaisquer outros documentos pertinentes (por termo).
R$3.600,00

Decreto Estadual 38.714/1997 que dispõe sobre a apuração e distribuição da parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencen-
te aos Municípios autoriza ao fisco municipal a solicitar informações pertinentes ao VAF junto aos contribuintes, art. 5º in verbis:
DECRETO Nº 38.714, DE 24 DE MARÇO DE 1997
Art. 5º - Os Municípios deverão, para defesa de seus interesses, indicar representante para o auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da 
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análise das informações recebidas e da apuração do valor adicionado, podendo adotar providências junto dos contribuintes, visando à apre-
sentação de informações.
A Lei Federal 8.137/1990 disciplina os crimes tributários na omissão de informações conforme artigo 1º inciso I e V:
LEI FEDERAL 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.” – Lei federal 8137/90
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Atenciosamente, 
Emerson Albino da Silva
AGENTE FISCAL 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho – Extrato de contrato nº 050/2015 – objeto: aquisição de curativo hidrocoloide e outros. Vigência: 
05.03.15 a 31.12.15. Processo: Pregão nº 063/2014. Contratada: Laboratórios B. Braun S/A. Vr. global: R$ 23.640,00. José Paulo S. Ataide – Secre-
tário Mun. de Saúde

Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho – Extrato de contrato nº 074/2015 – objeto: aquisição de curativo hidrocoloide e outros. Vigência: 
05.03.15 a 31.12.15. Processo: Pregão nº 063/2014. Contratada: BMD Com. de Prod. Medicos Ltda. Vr. global: R$ 8.376,00. José Paulo S. Ataide – 
Secretário Mun. de Saúde

Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho – Extrato de contrato nº 0512/2015 – objeto: aquisição de curativo hidrocoloide e outros. Vigência: 
05.03.15 a 31.12.15. Processo: Pregão nº 063/2014. Contratada: GJO Com. & Representações Ltda. Vr. global: R$ 11.000,00. José Paulo S. Ataide 
– Secretário Mun. de Saúde

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho -Homologo PP 008/2015 – ref. aq. material de consumo e reagentes para laboratório, mediante forne-
cimento único, sendo ven cedoras as empresas: Central de Artigos de Laboratórios Ltda-itens:01,02, 03, 05, 06,12,14,15,17,19, 20, 37, 39, 40, 42, 
43, 46; Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratório Ltda - itens: 04, 07, 08, 13, 18, 24, 29, 34, 36, 41, 44, 45,47, 48 ; Lab Mig Equipamentos de 
Análise Clinica-itens: 09, 10,11, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 38; Lab Shopping Diagnóstica Ltda- item 33. Itens revogados:16, 21, 22. Vr total: 
R$42.316,45.Brumadinho, 13 de abril de 2015 - José Paulo Silveira Ataide-Gestor do Fundo Municipal de Brumadinho.

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho- Homologo PP 010/2015 – ref. aq. de óleo de motor 15W40 semi sintético e outros para o setor de 
Transportes da SMS, mediante fornecimento parcelado, sendo vencedora a empresa: Centro Oeste Lubrificantes Ltda - item 01,02,03. Valor total: 
R$12.721,50 - Brumadinho, 13 de abril de 2015-José Paulo Silveira Ataide-Gestor do Fundo Municipal de Brumadinho.

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 44/2015 - Fica nomeada a Sra. RHAYSA VERONICA NEVES KATARINA PILAR para o cargo de Ouvidor Geral do Quadro de Cargos 
Comissionados da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo II da Lei Municipal nº. 2.031/2013 e Lei nº 2.127/2015/ Henerson 
Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 45/2015 - Fica nomeada a Sra. ROSANGELA MEIRIELLY DOMINGOS AGUIAR para o cargo de Assessora da Ouvidoria do Quadro 
de Cargos Comissionados da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo II da Lei Municipal nº. 2.031/2013 e Lei nº 2.127/2015/ 
Henerson Rodrigues de Faria.

Portaria DP nº 46/2015 - Fica nomeada a Sra. VANESSA CRISTINA CARVALHO para o cargo de Assessora da Ouvidoria do Quadro de Cargos 
Comissionados da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo II da Lei Municipal nº. 2.031/2013 e Lei nº 2.127/2015/ Henerson 
Rodrigues de Faria.


		2015-04-14T08:48:03-0300
	TALLES VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA:10060344636




