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Brumadinho recebe mais uma 
máquina motoniveladora

Equipamento será usado na manutenção de estradas do município
O município de Brumadi-

nho foi contemplado com 
mais uma máquina Motoni-
veladora que será usada em 
obras de infraestrutura de 
estradas. A entrega da cha-
ve foi feita ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços 

Programa de Aceleração do 
Crescimento, do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário 
– MDA, do Governo Federal. 
A Motoniveladora será usada 
principalmente na melhoria 
das estradas vicinais do mu-
nicípio, usadas para o esco-

M
arcos A

m
orim

FOTO: CAMILA AMORIM

DOM
B R U M A D I N H O

D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Públicos, Denilson Fontou-
ra, que representou o Pre-
feito Brandão, na cerimônia 
de entrega realizada no últi-
mo dia 16 de junho, na cida-
de de Betim. 

O veículo foi adquiri-
do com recursos do PAC 2 – 

amento da produção e para 
o acesso dos agricultores fa-
miliares em suas proprieda-
des. Com mais está máquina, 
a Prefeitura de Brumadinho 
aumento o número de equi-
pamentos para melhorias na 
infraestrutura do município. 
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Secretaria Municipal de Governo

ERRATA
1 – Onde se lê:
4.3.1. O candidato que desejar poderá efetuar sua inscrição na Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (UAITEC), situada na Rua Presi-
dente Vargas, 36, 3º andar, Centro, Brumadinho/MG, das 07h às 21h.
Leia-se:
4.3.1. O candidato que desejar poderá utilizar a estrutura informacional (computador e impressora) na Universidade Aberta e Integrada de 
Minas Gerais (UAITEC), situada na Rua Presidente Vargas, 360, 3º andar, Centro, Brumadinho/MG, de segunda a sexta, das 07h às 21h. Sendo 
que no dia 08 de setembro o funcionamento será das 07h às 14h.
2 – Onde se lê:
4.4. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico <www.fgr.org.br> – link correspondente ao “Concurso Público do Mu-
nicípio de Brumadinho – Edital 01/2014” durante o período de inscrições, no horário das 9h do dia 06/08/2014 até as 14:00h do dia 06/09/2014 
(horário de Brasília/DF) e cumprir os seguintes procedimentos:
Leia-se:
(.....) no horário das 9h do dia 06/08/14 até as 14h do dia 08/09/14 (.....)
3 - Onde se lê:
4.21.7. O resultado do pedido de isenção será divulgado no dia 18 de agosto, no Diário Oficial Municipal (DOM), no endereço eletrônico do 
Município de Brumadinho <www.brumadinho.mg.gov.br> e no endereço eletrônico da FGR <www.fgr.org.br>, em ordem alfabética, com o 
número da carteira de identidade, constando apenas o deferimento ou indeferimento.
Leia-se:
4.21.7. O resultado do pedido de isenção será divulgado no dia 20 de agosto, (....)
4 - Onde se lê:
4.21.14. O resultado da análise dos recursos contra o indeferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 01 de 
setembro, no Diário Oficial Municipal (DOM), no endereço eletrônico do Município de Brumadinho <www.brumadinho.mg.gov.br> e no ende-
reço eletrônico da FGR <www.fgr.org.br>.
Leia-se:
4.21.14. O resultado da análise dos recursos contra o indeferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 02 de 
setembro, (.....)
5 – Onde se lê:
5.5. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá solicitá-las até o término do período de inscrições, 
imprimindo, preenchendo e encaminhando o Requerimento de Tratamento Diferenciado – disponível para impressão no endereço <www.fgr.
org.br> até o final do período de inscrições – datado, assinado, devidamente fundamentado e acompanhado de laudo médico, especificando 
tipo e grau da deficiência e a condição especial necessária, em envelope tipo pardo, lacrado e identificado, na FGR, no endereço Rua Paraíba, 
nº 1441/Conj. 801-806, Bairro Funcionários, CEP 30.130-141 – Belo Horizonte/MG, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, impreterivelmen-
te até o dia 04 de setembro.
Leia-se:
5.5. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá solicitá-las até o dia 10 de setembro, imprimindo, 
preenchendo e encaminhando o Requerimento de Tratamento Diferenciado – disponível para impressão no endereço <www.fgr.org.br> até o 
final do período de inscrições – datado, assinado, devidamente fundamentado e acompanhado de laudo médico, especificando tipo e grau da 
deficiência e a condição especial necessária, em envelope tipo pardo, lacrado e identificado, na FGR, no endereço Rua Paraíba, nº 1441/Conj. 
801-806, Bairro Funcionários, CEP 30130-141 – Belo Horizonte/MG, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, impreterivelmente até o dia 10 
de setembro.
6 – Onde se lê:
11.3. Os candidatos deverão apresentar-se à Prefeitura Municipal de Brumadinho para entrega dos documentos e das declarações relaciona-
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dos no ANEXO “H” deste Edital.
Leia-se:
11.3. Os candidatos deverão entregar os documentos e as declarações relacionados no ANEXO “H” deste Edital na Seção de Protocolo no hall 
de entrada da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Brumadinho, situado na situada na Rua Victor de Freitas, 28 – Centro – Brumadi-
nho – MG – CEP 36415-000, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato nº 133/2014, contratação de empresa para execução de obras de reforma e 
ampliação da Escola Municipal Nilza de Lima Sales Contratada: CONSTRUTORA SILVEIRA PRADO LTDA. Tomada de preço 001/2014. Valor R$ 
148.475,32. Antônio Brandão/Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho – Pregão Pres. 017/14 - Recurso – O FMS informa q. foi deferido o recurso interposto por Com. Cir. Rio-
clarense Ltda, após ser considerada apta a participar do certame. A nova sessão de lances, p/ disputa dos itens cotados pela Recorrente, está 
marcada para o dia 30 de junho de 2014, às 10h, no mesmo local indicado no edital. Inf.: 3571.7171/2923. Brumadinho, 16.06.14 – José Paulo S. 
Ataíde – Sec. Mun. Saúde. 

Fundo Mun. de Saúde Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público  Pregão Pres. 021/14, p/ aq. motocicleta, motor min. 149cc, 
c/ forn. único. Entrega prop: 03.07.14, às 14h. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br.  Inf.: 
3571.2923/7171. José Paulo S. Ataíde – Secretário Mun. Saúde

Fundo Mun. de Saúde Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público  Pregão Pres. 035/14, p/ aq. veículos de passeio, c/ forn. único. 
Entrega prop: 03.07.14, às 10h. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br.  Inf.: 3571.2923/7171. José 
Paulo S. Ataide – Secretário Mun. Saúde
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