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Serviços de identificação serão 
retomados em Brumadinho

A expectativa é que os trabalhos sejam retomados ainda em setembro

O delegado de Polícia Civil 
de Brumadinho, Daniel Morais 
Cansado de Araújo afirmou 
em entrevista a assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de 
Brumadinho, que a expecta-
tiva é que o Setor de Identifi-
cação da Polícia Civil retome 
os trabalhos ainda em Setem-
bro. Os serviços foram desati-
vados desde o início do ano, 
o que tem prejudicado muito 
os trabalhos de identificação 
e de investigação criminal. A 
prefeitura disponibilizou duas 

ção dos profissionais agora no 
mês de agosto. E se tudo der 
certo, até o final de setembro 
iremos abrir novamente o se-
tor de identificação”, explica 
Daniel de Araújo.

O curso terá duração de 
1 mês e será ministrado pela 
equipe da Polícia Civil em Belo 
Horizonte. O Delegado falou 
também sobre a sua chega-
da em Brumadinho, em maio 
deste, dizendo que foi muito 
bem recepcionado no municí-
pio. Daniel ressaltou a tranqui-

Talles Costa

Vista Barragem do Rio Manso | Cristiane Teixeira
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funcionárias para o setor que 
serão capacitadas. Hoje, todos 
os serviços de identificação 
são direcionados à Delega-
cia Regional de Ibirité ou pa-
ra a Belo Horizonte. “Estamos 
fazendo um grande esforço  
com o departamento da Po-
lícia Civil de Belo Horizonte, 
responsável pelos treinamen-
tos das pessoas e contando 
com este apoio fundamental 
da prefeitura de Brumadinho, 
com o efetivo profissional, pa-
ra podermos fazer a qualifica-

"Estamos fazendo um grande esforço com o 
departamento de Polícia Civil de Belo Horizonte 
e com o apoio fundamental da prefeitura de 
Brumadinho, para que o setor de identificação seja 
reaberto até o final de setembro".  
Daniel Araújo - Delegado de Polícia Civil.

lidade de Brumadinho, apesar 
da proximidade com a Capi-
tal Mineira. “A grande dificul-
dade que temos no município 
é sua extensão territorial, is-
so dificulta um pouco o traba-
lho da polícia, mas ao mesmo 
tempo Brumadinho é um mu-
nicípio muito pacato”, ressalta 
o delegado. A prefeitura tam-
bém estará fazendo novas re-
formas no prédio como pintu-
ras e readequação do espaço 
para melhorar o atendimento 
a população. 
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DECRETO Nº 193/2013
“Regulamenta, no âmbito Municipal, o Sistema de Registro de Preços - SRP de que tratam o artigo 15 inciso II, e § 3º da Lei Federal nº. 8.666/93 
de 21 de junho de 1993, no art. 11 da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e dá outras providências.” 
O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município de Brumadinho, e,
Considerando o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federativa do Brasil de 1988, que estabelece, dogmaticamente, que a Administra-
ção Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros; 
Considerando o Decreto Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que “Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993”: 
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º As contratações de serviços e a aquisições de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da adminis-
tração pública do município de Brumadinho, obedecerão ao disposto neste Decreto.
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto são adotadas as seguintes definições:
I - sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de 
bens, para contratações futuras;
II - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se 
registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas; 
III - órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública municipal responsável pela condução do conjunto de procedimentos 
para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;
IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Pre-
ços e integra a ata de registro de preços;
V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, 
atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços;
VI - fornecedores - empresas vencedoras de item ou itens em licitação pública, através do sistema de registro de preços e que tenham seus 
preços registrados e/ou classificados;
§ 1º A Secretaria Municipal de Administração, através de seu órgão competente, é o órgão gerenciador dos registros de preços realizados para 
atender aos órgãos da Administração.
§ 2º Em se tratando de compras e ou serviços, a Secretaria de Administração, através de seu órgão competente, será o gerenciador dos regis-
tros de preços. 
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de 
medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a progra-
mas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
CAPÍTULO II
DA INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Art. 4º A intenção para registro de preços será formalizada através da Solicitação de Compras ou Contratação de Serviços, Justificativa, dispo-
níveis no Controle Interno do Município de Brumadinho, via eletrônica. 
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguin-
te:
I - registrar sua intenção de registro de preços no Diário Oficial do Município – DOM no portal www.brumadinho.mg.gov.br e/ou outro jornal 
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de grande circulação;
II - consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referên-
cia ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
III - promover os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;
IV - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas 
pelos órgãos e entidades participantes;
V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de 
referência ou projeto básico; 
VI - realizar o procedimento licitatório;
VII - gerenciar a ata de registro de preços;
VIII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
IX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e
X - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
Parágrafo Único – O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos 
incisos III, IV, VI e VII deste artigo.
CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
Art. 6º O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encami-
nhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas 
especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e da legislação municipal atinente à matéria, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:
I - manifestar, junto ao órgão Gerenciador, mediante a utilização da Solicitação de Compras ou Contratação, sua concordância com o objeto a 
ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e
II - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;
Parágrafo Único - Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumpri-
mento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CAPÍTULO V
DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência pública, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho 2002, e será precedida de ampla 
pesquisa de mercado.
Parágrafo Único - O julgamento por técnica e preço poderá ser excepcionalmente adotado a critério do órgão gerenciador e mediante despa-
cho devidamente fundamentado do Secretário de Administração.
Art. 8º O órgão gerenciador poderá distribuir os itens do objeto em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior 
competitividade, observados o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.
Parágrafo Único – No caso de serviços, a divisão se dará em função da unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados, e 
será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame.
Art. 9º O edital de licitação para registro de preços observará o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e contemplará, no mínimo:
I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado 
para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes;
III - a previsão de contratação por órgãos não participantes, observado o limite do quíntuplo de adesões previsto no § 4º do art. 22, no caso de 
o órgão gerenciador admitir adesões;
IV - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, 
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem 
adotados;
V - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do art. 12;
VI - órgãos e entidades participantes do registro de preço;
VII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível;
VIII - penalidades por descumprimento das condições;
IX - minuta da ata de registro de preços como anexo; e
X - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade. 
Parágrafo Único – O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços 
praticados no mercado, desde que tecnicamente justificado.
Art. 10 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classi-
ficado.
Parágrafo Único - A apresentação de novas propostas para atender ao disposto neste artigo não prejudicará o resultado do certame em rela-
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ção ao licitante mais bem classificado.
CAPÍTULO VI
DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA
Art. 11 Após a homologação da licitação e desde que previsto no edital de licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes 
condições:
I - será incluído, na respectiva ata da licitação, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitan-
te vencedor na sequência da classificação do certame;
II - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Diário Oficial do Município e ficará disponibilizado durante a vigên-
cia da ata de registro de preços; e
III - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
§ 1º O registro a que se refere o inciso I tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, 
nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.
§ 2º Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:
I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e
II - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classifica-
do.
Art. 12 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III 
do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993.
§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 
da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o dis-
posto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993.
§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
CAPÍTULO VII
DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS 
Art. 13  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto no art. 11, serão convocados para assinar a 
ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.
Parágrafo Único - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabele-
cidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado.
Art. 14 A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de 
publicidade.
Parágrafo Único - A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a apli-
cação das penalidades legalmente estabelecidas.
Art. 15 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993.
Art. 16 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aqui-
sição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
CAPÍTULO VIII
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
Art. 17 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que ele-
ve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio dos 
órgãos participantes, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 18 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convoca-
rá os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade.
§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
Art. 19 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalida-
de se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo Único - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotan-
do as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
Art. 20 O registro do fornecedor será cancelado quando:
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I - descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
Parágrafo Único – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV deste artigo, será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Art. 21 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudi-
que o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
CAPÍTULO IX
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
Art. 22 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão 
consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação de anuência quanto à adesão.
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participan-
tes.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.
§ 6º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
§ 7º Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal poderão contratar mediante o uso de Ata de Registro de Preços de órgão ou 
entidade de qualquer esfera da Administração Pública que possua orçamento igual ou superior ao do Município do Brumadinho, cumpridos 
os seguintes requisitos:
I - comprovação da vantajosidade dos preços registrados, apurada pelo órgão ou entidade interessada;
II - prévia consulta e anuência do órgão gerenciador da Ata;
III - aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada ao cumprimento do compromisso assumido na Ata de Registro de 
Preços;
IV - manutenção das mesmas condições do Registro, inclusive as negociações promovidas pelo órgão gerenciador;
V - limitação da quantidade a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata;
VI - autorização prévia da Secretaria de Administração, por seu órgão competente;
VIII - formalização do compromisso entre o órgão aderente e o fornecedor, mediante Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços ou Contra-
to.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 23 A Administração poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto neste Decreto e automatizará 
procedimentos de controle e atribuições do órgão gerenciador e participantes.
Art. 24 As atas de registro de preços vigentes, decorrentes de certames realizados sob a vigência do Decreto nº 072 de 04 de maio de 2007, 
poderão ser utilizadas pelos órgãos gerenciadores e participantes, até o término de sua vigência.
Art. 25 A Secretaria de Administração e o Controle Interno editarão normas complementares a este Decreto, se necessárias.
Art. 26 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de fevereiro de 2013, convalidando todos os atos 
praticados pela Administração.
Art. 27 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente, o Decreto nº 072/2007, de 04 de maio de 2007. 
Brumadinho, 23 de julho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 194/2013
“Dispõe sobre declaração de vacância de cargo, que menciona, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 039/04 c/c as 
disposições do art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município;
Considerando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, requerida pela servidora IVANEIDE MARIA BRAGA e concedida pelo 
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INSS a contar de 28/07/2013;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 28/07/13, da vaga ao cargo de Servente Escolar I, ocupada pela Sra. IVANEIDE MARIA BRAGA, 
matrícula 000388, empossado em 01/11/1990, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição pelo regime do INSS.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, reproduzindo seus efeitos a partir da data de 28 de julho de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de julho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 195/2013
“Dispõe sobre declaração de vacância de cargo, que menciona, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 039/04 c/c as 
disposições do art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município;
Considerando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, requerida pela servidora MARIA GERALDA DE SALES e concedida 
pelo INSS a contar de 31/07/2013;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 31/07/13, da vaga ao cargo de Servente Escolar I, ocupada pela Sra. MARIA GERALDA DE SALES, 
matrícula 001149, empossado em 13/02/1995, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição pelo regime do INSS.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, reproduzindo seus efeitos a partir da data de 31 de julho de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de julho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 197 DE 26 DE JULHO DE 2013
Designa Comissão Permanente de Licitação para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 51 e  38, Inciso III da Lei  Federal Nº 8.666/1993,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados para compor a Comissão Permanente de Licitação para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, pelo o período de 1 (um) ano, a contar da data de publicação deste Decreto, os seguintes servidores:
Simonal Batista Ribeiro, servidor efetivo, Presidente da Comissão;
Dayane Augusta de Paula  - Membro;
Ubiraci de Alcântara Marques Sôlha, engenheiro civil, servidor efetivo - Membro
Membros Suplentes da Comissão:
Jeovani Raimundo Antunes, servidor efetivo;
Francineuza Macedo Almeida;
Adriano Guimarães Vieira, engenheiro civil.
Art. 2º. Os membros da Comissão, inclusive o Presidente, responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se 
posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
Art. 3º. A investidura dos integrantes da Comissão Permanente não excederá a 1 (um) ano, ficando vedada a recondução da totalidade de seus 
membros para a mesma comissão no período subseqüente.
Art. 4º. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos e termos aditivos deverão ser encaminhadas para apreciação e emissão 
de parecer técnico pela Controladoria Interna, bem como deverão ser submetidas a parecer jurídico exarado por profissional habilitado, desig-
nado por portaria conjunta assinada pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Parágrafo Único. A homologação do processo licitatório será procedida pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos após a emissão 
dos respectivos pareceres técnico e jurídico. 
Art. 5º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, inclusive requisitar apoio técnico da Procuradoria Geral, Controladoria Interna e demais órgãos da 
administração sempre que necessário, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta.
Art. 6º. A Comissão deliberará com o mínimo de 3 (três) membros presentes às reuniões.
Art. 7º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um dos membros da comissão designado pelo Presidente.
Art. 8º. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não 
devem contrariar as normas e princípios estabelecidos na Lei Federal Nº 8.666/1993.
Art. 9º. Fica vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indireta-
mente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
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Art. 10º. Com fulcro no art. 96 Inciso I e §§ 1º e 2º Lei Complementar nº 039/2004, introduzidos pela Lei Complementar nº 062/2011, os 
membros da Comissão pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal, pelos serviços efetivamente prestados, farão jus ao recebimento 
de gratificação por encargos eventuais no montante de 20% (vinte por cento) do vencimento base do cargo efetivo de cada servidor, condi-
cionada a concessão à efetiva participação dos mesmos nas reuniões, em cada mês de referência, exceto os servidores investidos em cargo 
comissionado.
Parágrafo único. A gratificação de 20% sofrerá o desconto proporcional correspondente ao número de reuniões de que  o servidor deixou de 
participar no mês,  calculado em relação ao número de reuniões da Comissão havidas no mês de referência.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 26 de julho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETO Nº  198 DE  26 JULHO DE 2013
Dispõe   sobre   delegação  de  competência  ao      
Secretário Municipal de  Obras e Serviços Públicos
O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, e, especial-
mente,
Considerando o disposto no art. 103 § 1º Inciso II da Lei Orgânica Municipal, 
DECRETA:
Art. 1º – Com fundamento no art. 103 § 1º Inciso II da Lei Orgânica Municipal, fica delegada competência ao Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de publicação deste Decreto, poderes para ordenar despesas decorrentes das 
compras e processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação atuante junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 
nomeada pelo Decreto nº 197 de 26 de julho de 2013.
Parágrafo único.  A competência delegada no caput deste artigo não poderá ser subdelegada. 
Art. 2º - A competência delegada neste Decreto poderá ser restringida ou avocada, específica ou genericamente, a qualquer tempo, pelo 
Prefeito.
Art. 3ª - O Ordenador de despesas responderá administrativa, civil e penalmente pelos atos de sua gestão.
Art. 4º - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem o prévio empenho e reserva orçamentária. 
Art. 5º - As notas de empenho serão emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFA, nas quais deverão constar, em local apropriado, 
o nome completo do Ordenador da despesa, seu cargo e o registro de que a delegação de competência se dá com fundamento no presente 
Decreto. 
Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 26 de julho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 199 DE  26 DE JULHO DE 2013
“Dispõe sobre a cessão de servidor público pertencente ao Quadro de Pessoal da Prefeitura para o Centro de Ensino Profissionalizante - CEP”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 99, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal 
DECRETA:
Art. 1° - Fica revogado o Decreto Nº 188 de 12/07/2013 que havia cedido ao Centro de Ensino Profissionalizante – CEP, com ônus para o Muni-
cípio de Brumadinho, a servidora, pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Brumadinho, SÔNIA DIAS DA CUNHA MOREI-
RA, ocupante do cargo de Chefe de Serviços.
Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data da publicação.  
Brumadinho, 26 de julho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 200 DE 26 DE JULHO DE 2013 
Designa comissão para visitas a instalações de licitante 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, 
DECRETA:
Art. 1º - Para constituir a comissão composta de 03 (três) membros prevista no Edital do Pregão Presencial Nº 065/2013 - Processo Nº234/2013, 
Item 8.15, com o fim de verificar as instalações e apuração das condições físicas exigidas para a Contratação, ficam designados os seguintes 
servidores:
Cerson Machado Filho, efetivo;
Jane Bernardino, efetivo;
Gabriela Borges Teixeira, contratada.
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Art. 2º A Comissão deverá emitir relatório final da visita.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 26 de Julho de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL 

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público nova data de abertura do Pregão Pres. 78/13, Proc. Adm. 254/13 
Locação de Caminhões (Tipo Toco, Limpa Fossa, Pipa, Carroceria), p/ Sec Obras. Houve a exclusão dos itens: 07 Escavadeira e 08 Retroescava-
deira e ampliação do ano de fabricação máximo dos Caminhões para 20 anos.  Abertura: 07/08/13, às 14:00h. Ver site brumadinho.registro-
com.net. e/ou www.brumadinho.mg.gov.br Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA torna pública a Pauta da Reunião Ordinária do Conselho a ser realizada no 
dia 26 de julho de 2013, às 9:00 h no Plenário da Câmara Municipal, e informa aos interessados que os materiais referentes aos itens de pauta 
encontra-se à disposição na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, das 7:00 h às 16:00 h.
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 26/07/2013
Conforme Art. 35 do Decreto Municipal nº 011/2012
Local: Câmara Municipal
09h00min – I: Abertura da Reunião e verificação de quorum
09h05min – II. Aprovação da ata da reunião anterior
II.1. Ata da reunião Extraordinária de 14 de junho de 2013.
09h10min – III. Processo de Licenciamento Ambiental  concomitante com Anuência da APA Paz Municipal de Inhotim
III.1: Processo SEMA nº 005/2013 – Vivo S/A. ERB Souza Noschese (Antena de Telefonia Móvel – pequeno porte – Licença Prévia Concomitante 
com Licença de Instalação (LP+LI)
09h45mim- IV. Processos de intervenção ambiental em área de preservação permanente 
IV.1: Processo SEMA nº 017 T/2013 – Carlos Alberto Domingues Chaves – construção de residência no Condomínio Recanto da Serra II.
IV.2. Processo SEMA nº 255 T /2013 – Jonas Barbosa de Araújo – construção de residência no Condomínio Retiro do Chalé.
IV.3. Processo SEMA nº 520 T/2013 – Jairo Brandão Miraglia – construção de residência no Condomínio Estância da Cachoeira.
10h30min – V. Composição das Comissões Permanentes e Especial do CODEMA para o mandato 2013-2017
V.1: Composição da Comissão Permanente de Legislação, Julgamento de Auto de Infração e Recursos; da Comissão Permanente de Gestão 
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; da Comissão Permanente de Licenciamento Ambiental; da Comissão Especial de Relacionamento 
com as Mineradoras.
11h00min – VI. Indicação de membros da Sociedade Civil para representação do CODEMA na URC-Paraopeba do COPAM.
VI.1. Indicação de conselheiros da sociedade civil para as vagas de titular, 1º suplente e 2º suplente na URC-Paraopeba do COPAM.
11h10min: VII. Assuntos Gerais
11h30min – VIII. Encerramento
Hernane Abdon de Freitas
Secretário Municipal / Presidente do CODEMA
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