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SEMINÁRIO DE REVISÃO DO
PLANO DIRETOR 

DE BRUMADINHO

PROGRAMAÇÃO

Manhã:
• Abertura
• Apresentação dos resultados das Oficinas 
Comunitárias Regionais 

• Diagnóstico Participativo

Tarde:
• Discussão em Grupos Temáticos 
• Plenária
• Eleição dos membros do Grupo de 
Acompanhamento do Plano Diretor

Secretaria Municipal de
Planejamento e Coordenação

3571-1385
9694-4223

Informações

13h

9h

Escola Municipal Pe. Machado, Rua Aroeira, 40, São Sebastião

Câmara Municipal, Praça da Paz Carmem de Oliveira Gonçalves, s/nº, São Conrado

SÁBADO 30 DE AGOSTO

Prefeitura realiza seminário 
para revisão do Plano Diretor

Aberto à participação da sociedade civil, evento acontece neste sábado
Por intermédio da Secreta-

ria Municipal de Planejamento 
e Coordenação, a Prefeitura re-
aliza neste sábado, 30 de agos-
to, o Seminário de Revisão do 
Plano Diretor de Brumadinho. A 
abertura será às 9h na Câmara 
Municipal. À tarde, a partir das 
13h, as discussões temáticas e 
a plenária acontecem na Escola 
Municipal Padre Machado, no 
bairro São Sebastião.

Com a proposta de apresen-
tar o diagnóstico dos princi-

No Seminário, serão definidos 
os membros do Grupo de Acom-
panhamento do Plano Diretor 
de Brumadinho. Com represen-
tantes do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável e 
Planejamento (Comdesp) e dos 
setores técnico, popular e em-
presarial, serão eleitos 15 mem-
bros, com os respectivos suplen-
tes, que terão a responsabilidade 
de fiscalizar e monitorar o traba-
lho a ser desenvolvido pela equi-
pe técnica da Prefeitura. 

Pôr do sol em Marques ! Foto: Thiago França Duarte
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

pais pontos a serem revistos, o 
Seminário representa a segun-
da etapa do processo de revi-
são do Plano Diretor. No último 
mês de maio, a Prefeitura pro-
moveu quatro oficinas regio-
nais comunitárias para a revi-
são do Plano Diretor. Abertas à 
população, as reuniões tiveram 
como objetivo principal iden-
tificar a situação do município, 
tanto da área urbana quanto 
das rurais, além dos problemas 
e potencialidades.

O processo de revisão do 
Plano Diretor também prevê a 
realização de audiências públi-
cas. Programadas para setem-
bro e novembro próximos, es-
sas reuniões são fundamentais 
para a formulação e fechamen-
to das propostas. Com a parti-
cipação de diversos segmen-
tos da sociedade e instituições 
envolvidas, as audiências per-
mitem avaliar e corrigir rumos, 
além de definir as linhas básicas 
do planejamento municipal.
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Atos do Executivo | Convênios

MINUTA DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E A CORPORAÇÃO MUSICAL SANTO ANTÔNIO DE SUZANA - No. 18/2014
O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, inscrito no CNPJ sob o n° 18.363.929/0001-40, com sede na Rua Dr. Victor de Freitas, n°28, Centro, Bruma-
dinho/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, presentes o Procurador-Geral do Município DR. WALTER 
JOSÉ MATOSINHOS, e a Secretária Municipal de Turismo e Cultura, Sra. MARTA GOMES DE DEUS BOAVENTURA, doravante denominado PRIMEI-
RO CONVENENTE, e a CORPORAÇÃO MUSICAL SANTO ANTONIO DE SUZANA, com sede na Rua José Rosa da Silva, n° 50, Suzana, Brumadinho/
MG, inscrita no CNPJ sob o no. 23.846.504/0001-22, representada por seu Presidente, Sr. GILMAR SEBASTIÃO REIS, doravante denominada 
SEGUNDA CONVENENTE, firmam o presente Convênio em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros a SEGUNDA CONVENENTE, para realização Da proposta de promoção 
e valorização da tradição das bandas civis de música, objetivando o fortalecimento e ampliação das atividades da Corporação Musical Santo 
Antonio de Suzana.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS
O presente Convênio é celebrado, nos termos da Lei Orgânica do Município e demais normas pertinentes. 
Parágrafo único – A celebração do presente convênio se condiciona à inexistência de pendências ou irregularidades nas prestações de contas 
de recursos anteriormente recebidos do Município e será precedida de análise e manifestação conclusiva pelos setores técnico e jurídico do 
Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1 – DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 – Fiscalizar a execução do presente Convênio, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura;
3.1.2 – Providenciar, no prazo legal, a publicação do extrato deste Convênio no órgão oficial do Município;
3.1.3 – Repassar a SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros para execução do Convênio, conforme cronograma de desembolso cons-
tante do Plano de Trabalho;
3.1.4 – Deliberar sobre as prestações de contas dos recursos financeiros repassados;
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Executar o presente Convênio em consonância com o Plano de Trabalho apresentado;
3.2.2 – Abrir conta bancária específica para a movimentação dos valores recebidos através deste Convênio;
3.2.3 – Responsabilizar-se pelo controle e execução de todas as receitas e despesas provenientes da realização do Projeto;
3.2.4 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as despesas referentes à execução do presente Convênio, inclusive obriga-
ções previdenciárias e fiscais relativas à contratação de prestadores de serviço;
3.2.5 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, observando as Cláusulas Quinta e Sexta do presente convênio, ficando a Associação respon-
sável civil e criminalmente pela correta utilização dos valores repassados, cuja inobservância implicará na suspensão de novos repasses pelo 
PRIMEIRO CONVENENTE;
3.2.6 – Aplicar os recursos financeiros recebidos dentro do período de vigência do Convênio em conformidade com o Plano de Trabalho, 
observadas as determinações previstas nos incisos I e VI do art. 7º da IN/STN/1/97 (é vedado efetuar despesas com taxas bancárias, com mul-
tas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos) e no inciso IV do Art. 7º, da Instrução 
Normativa 01/2008 da Controladoria Geral (não é permitido utilizar recursos do convênio para pagamento de despesas de natureza distinta 
da previamente pactuada).
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – A despesa global do PRIMEIRO CONVENENTE com o presente Convênio é de R$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais), na dota-
ção orçamentária n° 13.392.0017 2.139 33504 10000;
4.2 – A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 05 (cinco) parcelas, no valor de R$ 1.968,00 (hum mil, novecentos e sessenta e oito reais) 
cada;
4.3 – O repasse da segunda parcela estará condicionado à apresentação e aprovação da prestação de contas da primeira parcela recebida.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas deverá ser apresentada ao Departamento de Convênios contendo:
I.Ofício de encaminhamento;
II.Anexo I (Relatório de Execução), Anexo II (Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa), Anexo III (Conciliação Bancária) Anexo IV (Rela-
ção de Pagamentos Efetuados);

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 
Jornalista: Marcos Amorim RJPMG14972 | Henrique Paiva SJPMG 3975
Diagramação: Mário Fabiano e Talles Costa
Assinatura Digital: 
Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
Mário Fabiano da Silva Moreira – Matrícula: 8325 
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, 28 de agosto de 2014 Página 3 de 6Diário Oficial de Brumadinho - Edição 258

"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
B R U M A D I N H O

III.Notas fiscais, faturas, recibos de pagamento de autônomo, contracheques originais contendo nº do convênio, nome do convenente, e 
carimbos exigidos de acordo com as normas legais;
IV.Cópia dos cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou comprovantes de Ted (Transferência Eletrôni-
ca) ou Doc, (Depósito em Conta) dos favorecidos;
V.Extrato da conta corrente específica do convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero. Em caso de prestação de contas parcial, 
apresentar extratos contendo todas as entradas e saídas para conciliação;
VI.Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
VII.Contrato de prestação de serviços com pessoa física ou jurídica quando houver;
VIII.Cópia de guias de recolhimento ou pagamento dos tributos relativos à folha de pessoal/ encargos sociais – INSS, FGTS, IRRF entre outros;
IX.Na prestação de contas final, a SEGUNDA CONVENENTE deverá apresentar relatório de cumprimento do objeto do convênio, contendo 
relação das atividades executadas, nome e número de beneficiados, fotos impressas indicando número do convênio, data, local, evento e 
observações se necessário. 
5.2 – Os documentos citados nos itens I e II, os carimbos citados no item III e o relatório citado no item IX serão apresentados conforme mode-
los disponibilizados pelo Departamento de Convênios.
5.3 – A Prestação de Contas final deverá ser encaminhada no máximo em até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Convênio.
CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
I.Não são permitidos:
a. pagamentos de tarifas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhimentos fora do prazo;
b.pagamento antecipado de nenhuma despesa anterior à vigência do presente convenio; 
c.saques da conta específica do convênio;
d.pagamento de despesas que não estejam pactuadas no Plano de Trabalho; 
II.Deverão ser apresentados contratos de prestação de serviços referentes à contratação de pessoal;
III.Todos os cheques devem ser nominais ao credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;
IV.As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros docu-
mentos comprobatórios serem emitidos em nome do executor, devidamente identificados com referência ao convênio;
V.Não serão aceitos documentos com rasuras ou com uso de corretivos;
VI.Os bens/materiais permanentes adquiridos com recursos do presente convênio serão patrimoniados, identificados como recurso público e 
entregues ao município no encerramento do convênio;
VII.O convênio assinado está estritamente vinculado ao plano de trabalho previamente aprovado e somente o que estiver estipulado na plani-
lha poderá ser efetivamente executado;
VIII.Deverá ser justificado todo e qualquer depósito efetuado na conta bancária específica do Convênio (se está cobrindo taxas, tarifas, multas 
e juros ou se é contrapartida para o objetivo do plano de trabalho);
IX.As Certidões Negativas de Contribuições Previdenciárias e Certificado de Regularidade do FGTS deverão estar em dia e acompanhar todas 
as prestações de contas como condição indispensável para recebimento da parcela subsequente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os recursos financeiros transferidos à conta do Convênio, enquanto não utilizados, serão, obrigatoriamente, aplicados em cadernetas de pou-
pança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo, quando a sua utilização ocorrer em prazos inferiores há um mês.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, desde que necessários à sua conse-
cução, e sujeitos às mesmas condições de prestação de contas aplicáveis aos demais recursos recebidos. Caso tais rendimentos não sejam 
aplicados no objeto do próprio Convênio deverão ser devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, conforme previsto neste Convênio.
CLÁUSULA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SEGUNDO CONVENENTE
8.1 – Quando os recursos financeiros forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio e a prestação de contas não for 
apresentada no prazo exigido ou não for aprovada pelo PRIMEIRO CONVENENTE, bem como se não for executado corretamente o objeto 
deste convênio, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a SEGUNDA CONVENENTE fica obrigada 
a restituir ao PRIMEIRO CONVENENTE os valores recebidos acrescidos de juros legais e correção monetária, de acordo com o índice oficial, 
cantados a partir da data de seu recebimento.
8.2 – Quando da conclusão, denuncia, rescisão ou extinção de convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas em aplicações financeiras realizada, serão devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
O presente Convênio tem vigência a partir da data de sua assinatura e término em 30 de dezembro de 2014.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO OU ADITAMENTO
O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a ser 
apresentada à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com 30 (trinta) dias de antecedência, e não havendo alteração do objeto do presente 
convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENUNCIA
Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
A qualquer tempo, poderá o Município rescindir o presente Convênio firmado, sem necessidade de prévia comunicação, caso ocorram os 
seguintes motivos:
I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
II - constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;
III - a verificação que qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial, principalmente na ocorrência de dano ao 
erário.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a Segunda Con-
venente às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva do direito de conveniar com a Administração Pública Munici-
pal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho como único e competente para dirimir quaisquer questões que porventura advirem do presente 
convênio.
E, por estarem justos e conveniados, os partícipes assinam o presente Convênio, em 03 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito 
legal, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 28 de Agosto de 2014.
Antônio Brandão/ Prefeito Municipal de Brumadinho
Dr. Walter José de Matosinhos/Procurador Geral do Município
Marta Gomes de Deus Boaventura/Secretária Municipal de Turismo e Cultura
Gilmar Sebastião Reis/Presidente da Corporação Musical Santo Antônio de Suzana

Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG – 2° Termo Aditivo ao Convênio 012/2013. Convenentes: Município de Brumadinho e o Núcleo de 
Desenvolvimento Humano e Econômico.Assinatura: 28/08/2014.Objeto: prorrogação do prazo de vigência até 31/12/2014.

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº23/2014 Processo: 202/2014, Contratação de show artístico 
da banda Rio Fantasia a se apresentar no dia 30/08/2014 para realização do XXIV Festival da Canção na comunidade de Marinhos. Empresa: 
RIO FANTASIA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA. Valor global R$ R$8.800,00. Antônio Brandão - Prefeito Municipal

Secretaria Municipal da Fazenda

PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 

NLDF- Notificação de Lan-
çamento de Debito Fiscal Nº 

013/2014

Departamento de Arrecadação e Fiscalização

DATA
27/08/2014 Proc:124/14

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Engebrum Construtora Ltda EPP

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
Rua Donatila Henrique da Silva 

NÙMERO
28

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
Centro

MUNICÍPIO 
Brumadinho

U.F. 
MG

CEP 
35.460.000

FONE
xxxxxxx

CNPJ/CPF 
10.328.172/0001-42

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1653

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração de imposto não recolhido, fican-
do o contribuinte ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar “reclamação” dentro 

do prazo de 20 dias a contar da data de ciência desta notificação. 
Tomador: Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho/MG.

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO
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RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) B.C - Dedução Valor Recolhido Valor a recolher
5%

023 -1/NFE/Jan/14
027 -1/NFE/Fev/14
030 -1/NFE/Mar/14
037 -1/NFE/Abr/14
038- 1/NFE/Jun/14
045- 1/NFE/Ago/14

R$ 229.779,94
R$ 143.872,80
R$ 25.340,51
R$ 9.312,46
R$ 146.748,23
R$ 94.587,88

R$ 114.889,97
R$ 71.936,40
R$ 12.670,25
R$ 4.656,23
R$ 73.374,11
R$ 47.293,94

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 5.744,49
R$ 3.596,82
R$ 633,51
R$ 232,81
R$ 3.668,70
R$ 2.364,69

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: 7.02 Lei C. 116/2003..

Alíquota: Destacada 5%.

R$
 1

6.
24

1,
02

Va
lo

r d
o 

im
po

st
o

OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 
2% (conf. CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação 

em vigor.     

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva
         2951

LOCAL DATA HORA

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. Brumadinho - Ratifico, conf. art. 25, caput e inc. I, Lei 8.666/93 a Inex. Licitação nº 01/14, por exclusividade, p/ forn. insumos p/ 
bomba de insulina marca Medtronic, p/  31.12.14,  através da emp. Medtronic Com. Ltda. Vr. est. R$ 27.450,00. Brumadinho, 27.08.14 – Antônio 
Brandão

Fundo Mun.de Saude Brumadinho –Homologo PP 33 / 14- ref. RP p/ aq. de medicamentos pad. Prazo de 12 meses, sendo venc.: Acácia Com. 
de Medicamentos Ltda – itens: 01, 03, 08, 09, 22, 26, 40, 46, 66, 78, 92, 95, 97, 98, 114, 125, 127 ; Aglon Com e Rep. Ltda – item : 69; Ativa Com. 
Hospitalar Ltda – itens: 107,120,135; BH Farma Comercio Ltda – itens : 12,29,30,31; Centermedi- Com. de Prod. Hospitalares Ltda – itens : 
28,77,108,123,139 ; Com. Cirúrgica Rio Clarense  Ltda – itens: 05, 35, 57, 61, 83, 90, 99, 99, 105, 118; Costa Camargo Com. de Prod. Hosp. Ltda – 
itens: 11, 41, 45, 60, 113, 128; Cristália Prod. Quim. Farm. Ltda – item : 82; Dimaci / MG Material Cirúrgico Ltda – itens: 07, 23, 24, 27, 37, 44, 64, 
67, 81, 89, 93, 102,103, 104, 110, 116, 121, 124, 126; Dimaster Com. de Prod. Hospitalares Ltda – itens: 13, 68, 71; Drogafonte Ltda – itens: 06, 18, 
19, 20, 21, 53, 54, 62, 91, 94, 100, 106, 111, 112, 117, 134; Farmaconn Ltda  – itens: 14, 15, 16, 17, 49, 73; Geolab Ind. Farmaceutica Ltda – itens: 
10, 52, 74, 87, 88 ; Help Farma Prod. Farm. Ltda - itens: 63, 96, 109, 119, 122, 129, 136, 137;  Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares – itens: 32, 33, 
48, 51, 55, 80, 84, 85, 86; Medway  Log Com.de Serviços Ltda – itens: 25, 42, 43, 47, 50, 56, 58, 75, 79, 101, 115, 138, 140; Multifarma Comercial 
Ltda –itens: 36, 38; Nunesfarma Dist. de Prod. Farmaceuticos Ltda  - item: 130; Promefarma  Rep  Comerciais Ltda –itens : 02, 34, 39. Itens rev: 
04, 59, 65, 72, 131, 132. Vr total R$1.737.133,80.  Brumadinho, 27.08.14-José  Paulo Silveira Ataide, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912285422. Contratante: Câmara Municipal de Bru-
madinho. Contratado: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Objeto: prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam 
às necessidades da Contratante. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES: Fica alterado o  subitem 7.1 da Cláusula Sétima – DA VIGÊNCIA, e 
subitens, 10.1 e 10.2 da Cláusula Décima – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato Originário, que passa a partir da assinatura deste Termo, 
a ter a seguinte redação: CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA: 7.1. O prazo de vigência do Contrato Originário fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses a partir de 21/10/2014, em conformidade com o Inciso II, do artigo 57 da Lei 8.666/93. CLAUSULA DECIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: 10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado R$ 50.000,00 (cinquen-
ta mil reais). 10.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma: Elemento de Despesa: 339039.99 – Outros serviços de terceiros 
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"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
B R U M A D I N H O

– Pessoa Jurídica. Projeto/Atividade: 2013 – Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos. N. do Empenho: 315. Data: 20/08/2014. 
Valor: R$ 50.000,00. 1.2. Ficam ratificados e convalidados todos os atos praticados desde o início da vigência. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato Originário, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Processo Licitatório nº 11/2014 - Modalidade: Pregão Presencial nº 10/2014 – Tipo: Menor Preço 
Global. A Câmara Municipal de Brumadinho torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando a contratação 
de empresa especializada na realização de trabalhos fotográfico e de filmagem para registro de eventos da Câmara Municipal de Brumadinho. 
A sessão de julgamento e habilitação será conduzida pelo Pregoeiro no dia 10 de setembro de 2014, a partir das 09 horas, na Câmara Munici-
pal. O Edital completo estará disponível no Quadro de Publicações, situado no hall de entrada da Câmara Municipal, e na internet no endereço 
www.cmbrumadinho.mg.gov.br, no link Licitações. Informações: (31) 3571.1463 – ramal 210.
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