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Brumadinho, terça-feira, 17 de dezembro de 2013  Ano 1 Edição 95

Prefeito Brandão lança Selo Comemorativo 
e inaugura Galeria dos Prefeitos

A ação valoriza as riquezas e reconhece o trabalho 
daqueles que ajudaram construir a história

A Prefeitura de Brumadinho e 
Ministério das Comunicações, por 
meio da empresa brasileira de Cor-
reios e Telégrafos lançaram nes-
ta terça-feira, dia 17 de dezem-
bro, o Selo Comemorativo aos 75 
anos aniversário de emancipação 
de Brumadinho. A criação do Selo 
foi feita pelo Designer Gráfico, Ma-
rio Fabiano e é composto por du-
as partes. 

A primeira é o Selo de Carta Co-
mercial que contém as escritas: “Bru-
madinho 75 anos, É bom viver aqui”, e 
o brasão da Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.  A frase traduz o senti-
mento de cada cidadão que aqui re-
side.

A segunda parte contém as ima-
gens de alguns pontos turísticos e 
históricos do município, entre eles, 
a Casa da Cultura Carmita Passos, 
a Igreja de Nossa Senhora da Pie-
dade, Estação Ferroviária, Pico dos 
Três Irmãos e Rio Paraopeba. O Se-
lo faz também referência com a ima-
gem da árvore e a borboleta repre-
sentando a biodiversidade, além do 
Paraglider simbolizando os esportes 
radicais praticados no município. 

 O carimbo, assim como o selo 
postal personalizado, retrata com sua 
marca o desenvolvimento do muni-
cípio. Após o período de utilização, 
o carimbo comemorativo passará a 
compor o acervo do Museu Nacional 

ex-prefeito Milton Grandinetti.  A 
cerimônia comemorativa aos 75 
anos de Brumadinho contou com 
a presença de autoridades e convi-
dados. Entre presentes, os ex-pre-
feitos, Mardocheu de Souza Par-
reiras, Cândido Amabis Neto, Nery 
Braga e Jayme Wilson de Oliveira. 
Os Prefeitos falecidos foram repre-

Pôr do sol em Marques | Thiago França
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dos Correios, em Brasília. 
Na oportunidade, o Prefeito 

Brandão fez também a inaugura-
ção da “Galeria dos Prefeitos” que 
já governaram o município. A ga-
leria agora está completa, com to-
das as fotos dos Prefeitos, depois 
de uma busca feita em redes so-
ciais, para encontrar o registro do 

sentados por seus familiares. A ga-
leria fica no Hall de entrada da Se-
de da Prefeitura de Brumadinho.  
O município de Brumadinho foi 
emancipado em 17 de dezembro 
de 1938, quando foi desmembra-
do da Comarca de Bonfim.  A Gale-
ria pode ser visitada de segunda a 
sexta-feira, de 8h às 17h.



Brumadinho, 17 de dezembro de 2013 Página 2 de 5Diário Oficial de Brumadinho - Edição 95

"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

Diário Oficial do Município de Brumadinho
Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo
Prefeito Municipal: Antônio Brandão 
Jornalistas: Marcos Amorim
Diagramação: Camila Amorim e Mário Fabiano
Assinatura Digital: 
Mário Fabiano da Silva Moreira – Matrícula: 8325 
Marcela Porfírio Parreiras – Matrícula: 7845
Prefeitura Municipal de Brumadinho 
Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32.017-900. 
Telefone: (31) 3571-3001 / 3571-3015

DECRETO Nº 322 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
“Altera e revoga o Decreto 091/2011 que declara de utilidade pública e interesse social a Estrada Municipal denominada “Conquistinha”, 
complementa-o com  novos artigos e estabelece condições de uso da via para o trânsito”.
O Prefeito de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 99, VII, da Lei Orgânica Municipal; e
Considerando que a Estrada da Conquistinha tende a se tornar o acesso mais demandado entre Brumadinho e a BR-381, pelo trânsito em 
geral;
Considerando que é necessário compatibilizar o trânsito comum com o trânsito de mineradoras nessa Estrada Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada como de utilidade pública e interesse social a Estrada Municipal denominada “Estrada da Conquistinha”, no trecho de 
Brumadinho à Rodovia BR-381.
Art. 2º. O trânsito de caminhões a serviço de mineradoras será livre, nos dias úteis, sem restrição de horário para trafegar, no trecho da estrada 
que vai do trevo para São Joaquim de Bicas até a BR-381. 
Parágrafo Único: Os caminhões não poderão formar comboio, inviabilizando o trânsito de carros de passeio e coletivos.
Art. 3º. Nos finais de semana e feriados, ocasiões em que o fluxo de turistas torna-se mais intenso, não será permitido o trânsito de caminhões 
a serviço de mineradoras nessa estrada.
Art. 4º. O Poder Executivo Municipal fixará, no prazo de 30 dias contados a partir da publicação deste Decreto, placas de sinalização desta 
vedação, onde se fizerem necessárias. 
Art. 5º. Compete ao SETRANSB, cumprir e fazer cumprir o presente Decreto, na forma do art. 5º, inciso IV da Lei Municipal nº 1.334/2003.
Art. 6º. O descumprimento deste decreto implica infração nos termos do Art. 159 da Lei Municipal 1.359/2003- Código de Posturas  do Municí-
pio de Brumadinho, estando o infrator sujeito às penalidades previstas no Art. 164 da referida Lei.
Art. 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário, e expressamente o Decreto Nº 091 de 14 de julho de 2011.. 
Brumadinho, 16 de dezembro de 2013.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 323 DE 16 DE  DEZEMBRO DE 2013
“Altera e revoga o Decreto 094/2011 que veda o trânsito de caminhões na Sede Urbana do Município de Brumadinho, transportando minérios, 
ou descarregados no retorno do transbordo, complementa-o introduzindo-lhe novas disposições e dá outras providências”.
O Prefeito de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII, do art. 99 da Lei Orgânica Municipal; e 
Considerando o disposto nos Art. 8º, inciso III, e Art. 93, inciso II da Lei Municipal nº 1.359/2003 (Código de Posturas Municipal); 
Considerando a recorrência de reclamações da população acerca dos desconfortos ocasionados pelo trânsito de caminhões transportadores 
de minério, principalmente ruídos, vibrações, poeira, e danificação do piso das Ruas;
Considerando o Art. 3º, incisos III e V, da Lei Municipal nº 1.342/2003 e a existência de acesso alternativo para o trânsito de caminhões trans-
portadores de minério fora da Sede Urbana de Brumadinho;
DECRETA:
Art. 1º. Fica proibido o trânsito de caminhões Truck, Traçados, Articulados e Biarticulados, carregados de minérios, tais como, ferro, areia, brita, 
entulho, rejeito, ou descarregados provindos do retorno do transbordo, em parte da Sede Urbana do Município de  Brumadinho, a saber, Ruas 
Itaguá, Quintino Bocaiúva, Padre Eustáquio, Chicona e Ponte sobre o Rio Paraopeba.
§ 1º. Nos horários compreendidos entre 19:30 e 06:30 horas serão permitidos caminhões dos tipos mencionados, descarregados, cujos pro-
prietários residam na Sede Urbana do Município de Brumadinho e dependam das vias citadas no § 1º para guardarem os caminhões em suas 
garagens ou residências. 
§ 2º. Os caminhões citados no § 1º poderão transitar nessas vias desde que comprovem a inexistência de alternativa de trajeto, e portem, no 
veículo, de forma facilmente visível,  Autorização da Administração Municipal expedida pelo SETRANSB, constando a placa do veículo, o traje-
to, o horário de trafegabilidade e o período de vigência da autorização, que será de no máximo 6 meses. 
§ 3º. Caminhões de propriedade de empresas transportadoras e caminhões particulares emplacados em outros municípios não se enquadram 
nessa situação. 
§ 4º. Caminhões carregados dos citados minérios, em situações excepcionais como serviços da Prefeitura e serviços de utilidade pública, 
poderão transitar nas ruas citadas no art. 1º da Sede Urbana do Município de Brumadinho desde que não haja alternativa de trajeto, e que o 
veículo porte Autorização da Administração Municipal expedida pelo SETRANSB, na condição estabelecida no § 2º deste artigo, constando 
a placa do veículo, o trajeto, os horários de trafegabilidade e o período de no máximo 10 (dez) dias, podendo ser renovada esta autorização  
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quando justificada.
Art. 2º. O Poder Executivo Municipal fixará, no prazo de 30 dias contados a partir da publicação deste Decreto, placas de sinalização desta ve-
dação, onde se fizerem necessárias, bem como manterá as placas de sinalização desta vedação no trevo do terminal Serra Azul (Coordenadas: 
S: 20º08’41,7” W: 044º12’30,7) e no trevo de chegada a Brumadinho (Coordenadas: 20º08’07,9” e W:044º13’00,7”). 
Art. 3º. Compete ao SETRANSB, cumprir e fazer cumprir o presente Decreto, na forma do art. 5º, inciso IV da Lei Municipal nº 1.334/2003.
Art. 4º. O descumprimento deste decreto implica prática de infração nos termos do Art. 159 da Lei Municipal 1.359/2003, estando o infrator 
sujeito às penalidades previstas no Art. 164 da referida Lei.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, e expressamente o Decreto Nº 094 de 22 de julho de 2011.
Brumadinho, 16 de dezembro de 2013.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 324 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
“Altera e revoga o Decreto 114/2011 que veda o trânsito de caminhões no povoado de Córrego do Feijão, transportando minérios, ou descar-
regados no retorno do transbordo, complementa-o, atribui-lhe novas disposições, e dá outras providências”.
O Prefeito de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, VII, da Lei Orgânica Municipal; e
Considerando o disposto no Art. 8º, inciso III, e Art. 93, inciso II da Lei Municipal nº 1.359/2003 (Código Municipal de Posturas);
Considerando a recorrência de reclamações da população de Córrego do Feijão acerca dos desconfortos ocasionados pelo trânsito de cami-
nhões transportadores de minério, principalmente ruídos, vibrações, poeira e danificação do piso das ruas;
Considerando o Art. 3º, inciso III, e V da Lei Municipal 1.342/2003 e a existência de acesso alternativo para o trânsito de caminhões transporta-
dores de minério fora do povoado de Córrego do Feijão;
DECRETA:
Art. 1º. Fica proibido o trânsito de caminhões Truck, Traçados, Articulados e Biarticulados, carregados de minérios, tais como, ferro, areia, brita, 
entulho, rejeito, ou descarregados provindos do retorno do transbordo, no povoado de Córrego do Feijão.
§ 1º. Caminhões descarregados cujos proprietários residam no povoado de Córrego do Feijão e dependam da estrada de acesso e/ou das 
vias urbanas do referido povoado para guardarem os caminhões em suas garagens ou residências, poderão transitar nessas vias desde que 
comprovem a inexistência de alternativa de trajeto, e portem de forma facilmente visível  no veículo Autorização da Administração Municipal 
expedida pelo SETRANSB, constando a placa do veículo, o trajeto, o horário de trafegabilidade e o período de vigência da autorização que será 
de no máximo 6 meses. 
§ 2 º. Caminhões de propriedade de empresas transportadoras e caminhões particulares emplacados em outros municípios não se enqua-
dram na situação prevista no § 1º. 
§ 3º. Caminhões carregados dos citados minérios, em situações excepcionais, como serviços da Prefeitura e serviços de utilidade pública 
poderão transitar no povoado de Córrego do Feijão desde que não haja alternativa de trajeto, e que o veículo porte Autorização da Adminis-
tração Municipal expedida pelo SETRANSB na condição estabelecida no § 1º, constando a placa do veículo, o trajeto, os horários de trafegabili-
dade e o período de no máximo 10 dias, podendo ser renovada a autorização desde que justificada.
Art. 2º. O Poder Executivo Municipal fixará, no prazo de 30 dias contados a partir da publicação deste Decreto, placas de sinalização desta 
vedação, onde se fizerem necessárias. 
Art. 3º. Compete ao SETRANSB, cumprir e fazer cumprir o presente Decreto, na forma do art. 5º, inciso IV da Lei Municipal nº 1.334/2003.
Art. 4º. O descumprimento deste decreto implica prática de  infração nos termos do Art. 159 da Lei Municipal 1.359/2003, estando o infrator 
sujeito às penalidades previstas no Art. 164 da referida Lei.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, e revoga expressamente o Decreto nº 114 de 13 de setembro de 2011.. .
Brumadinho, 16 de dezembro de 2013.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 325 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
“Altera e revoga o Decreto 172/2011 que regulamenta o trânsito de caminhões transportadores de minérios no Distrito de Piedade do Parao-
peba, complementa-o, atribui-lhe novas disposições, e dá outras providências”.  
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e,
Considerando que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I da Constituição Federal, 
além de prover sobre o trânsito e o tráfego, como disposto nos artigos 5º, inciso II, e 11 da Lei Municipal nº 1.334/2003, de 15 de janeiro de 
2003;
Considerando o disposto no art. 8º, inciso III e art. 93 da Lei Municipal nº 1.359/2003 (Código Municipal de Posturas);
Considerando que compete à administração pública a conservação dos bens públicos, principalmente os de uso comum do povo, de forma a 
preservá-los da depreciação e danos evitáveis;
Considerando que o trânsito de veículos destinado ao transporte de minérios em geral pelos acessos e vias do Distrito de Piedade do Paraope-
ba, além de oferecer grande risco ao trânsito de veículos e pedestres, gera problemas nas estruturas das casas dos moradores, fendas na torre 
da Igreja Matriz, trincas com iminente risco de desabamento de capelas;
Considerando que a implantação do povoado de Piedade do Paraopeba remonta ao século XVIII e, em razão disso, possui uma arquitetura de 
características próprias da época, portanto, frágil;
Considerando o patrimônio cultural e histórico do Distrito, incluindo a Igreja Matriz de Nossa da Piedade, bem tombado pelo Município, edifi-
cada no ano de 1713;
Considerando a proposição da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, através da CI-030 de 24 de outubro de 2011;
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DECRETA:
Art. 1º. Fica proibido o trânsito de caminhões Truck, Traçados, Articulados e Biarticulados de transporte de minérios, tais como, ferro, areia, 
brita, entulho, rejeito, carregados ou não, nas vias e ruas do Distrito de Piedade do Paraopeba.
Parágrafo único.  Caminhões carregados em situações excepcionais como serviços da Prefeitura e serviços de utilidade pública, poderão 
transitar nas ruas e vias do Distrito de Piedade do Paraopeba desde que não haja alternativa de trajeto, e que o veículo porte Autorização da 
Administração Municipal expedida pelo SETRANSB de forma facilmente visível, constando a placa do veículo, o trajeto, os horários de trafega-
bilidade e o período de no máximo 10 (dez) dias.
Art. 2º. Compete ao SETRANSB, cumprir e fazer cumprir o presente Decreto, na forma do art. 5º, inciso IV da Lei Municipal nº 1.334/2003.
Art. 3º. O descumprimento deste decreto implica prática de  infração nos termos do Art. 159 da Lei Municipal 1.359/2003, estando o infrator 
sujeito às penalidades previstas no Art. 164 da referida Lei.
Art. 4º. O Poder Executivo Municipal, através do SETRANSB, fixará, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação deste Decreto, 
placas de sinalização desta vedação, onde se fizerem necessárias, especialmente nos pontos de acesso ao povoado de Piedade do Paraopeba 
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro,  DATUM – SIRGAS2000, MC-45ºW, coordenadas Plano Retangulares Relativas, sistema UTM, 
a saber: “Ponto 1”  (N=7770168,087  E=601750,866),  “Ponto 2”  (N=7769692,286 E=602464,223.
Art. 5º. Este Decreto entra a vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, e expressamente o Decreto Nº 172 de 28 de novembro de 2011.. 
Brumadinho, 16 de dezembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 326 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
“Veda o trânsito de caminhões no povoado de Casa Branca, transportando minérios, ou descarregados no retorno do transbordo, e dá outras 
providências”.
O Prefeito de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, VII, da Lei Orgânica Municipal; e
Considerando o disposto no Art. 8º, inciso III, e Art. 93, inciso II da Lei Municipal nº 1.359/2003 (Código Municipal de Posturas);
Considerando a recorrência de reclamações da população de Casa Branca acerca dos desconfortos ocasionados pelo trânsito de caminhões 
transportadores de minérios, principalmente ruídos, vibrações, poeira e danificação do piso das ruas;
Considerando o Art. 3º, inciso III, e V da Lei Municipal 1.342/2003 e a existência de acesso alternativo para o trânsito de caminhões transporta-
dores de minérios fora do povoado de Casa Branca;
DECRETA:
Art. 1º. Fica proibido o trânsito de caminhões Truck, Traçados, Articulados e Biarticulados, carregados de minérios, tais como, ferro, areia, brita, 
entulho, rejeito, ou descarregados provindos do retorno do transbordo, no povoado de Casa Branca.
§ 1º. Caminhões descarregados cujos proprietários residam no povoado de Casa Branca e dependam da estrada de acesso e/ou das vias urba-
nas do referido povoado para guardarem os caminhões em suas garagens ou residências, poderão transitar nessas vias desde que comprovem 
a inexistência de alternativa de trajeto, e portem, de forma facilmente visível no veículo, Autorização da Administração Municipal expedida 
pelo SETRANSB, constando a placa do veículo, o trajeto, o horário de trafegabilidade e o período de vigência da autorização que será de no 
máximo 6 meses, prorrogável devidamente justificado
§ 2º. Caminhões de propriedade de empresas transportadoras e caminhões particulares emplacados em outros municípios não se enquadram 
nessa situação.
§ 3º. Caminhões carregados dos citados minérios, em situações excepcionais, como serviços da Prefeitura e serviços de utilidade pública 
poderão transitar no povoado de Casa Branca desde que não haja alternativa de trajeto, e que o veículo porte Autorização da Administração 
Municipal expedida pelo SETRANSB, constando a placa do veículo, o trajeto, os horários de trafegabilidade e o período de no máximo 10 dias.
Art. 2º. O Poder Executivo Municipal fixará, no prazo de 30 dias contados a partir da publicação deste Decreto, placas de sinalização desta 
vedação, onde se fizerem necessárias. 
Art. 3º. Compete ao SETRANSB, cumprir e fazer cumprir o presente Decreto, na forma do art. 5º, inciso IV da Lei Municipal nº 1.334/2003.
Art. 4º. O descumprimento deste decreto implica prática de  infração nos termos do Art. 159 da Lei Municipal 1.359/2003, estando sujeito às 
penalidades previstas no Art. 164 da referida Lei.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 16 de dezembro de 2013.
 Antonio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

Torna público o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 025/2013 - Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de publicações oficiais em jornais 
de grande e média circulação referente a divulgação de editais de licitação, portarias, decretos, leis, contratos, recursos, impugnações, além 
de outras divulgações e publicações determinadas por lei. Contratada: Pirâmide Publicações Ltda - EPP. Valor total: R$ 20.184,12 - Antônio 
Brandão/ Prefeito.

Torna público Extrato de Contrato nº 207/2013 - Obj: Locação de 01 (um) trator de esteiras em caráter de emergência para prestação de servi-
ços na operacionalização do aterro sanitário. Contratada: IMI Terraplenagem Ltda - ME - Valor total: R$ 172.800,00. Antônio Brandão-Prefeito.
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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

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos

Termo de Cessão  de Veículo
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, sediado à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, CNPJ: 18.363.929/0001-
40, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor ANTÔNIO BRANDÃO, e a LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BRUMADINHO, com sede à 
Rua Itaguá, 1.000, Bairro Progresso CNPJ N° 18.033.977/0001-70 neste ato representado por seu Presidente Sr. Valdenir Rodrigues de Castro, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade M-1.363-188 SSP/MG e CPF: 151.380.116-34  ajustam o seguinte:
1. As partes acima qualificadas firmaram em 01 de março de 2013 Convênio para custear campeonatos de futebol, truco, peteca, handebol e 
MotoCross e outros..
2.Com base na assinatura do Convênio 006/2013  em 01/03/2013 e para um melhor desempenho das atividades relacionadas no convênio 
supra-citado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO resolve o seguinte:
Ceder o veículo GOL PLACA HMN-4909  para atender a Liga Municipal de Desportos por igual período do Convênio.
A cessão tem como objetivo atender as demandas da Liga Municipal de Desportos nos seus projetos desde que esteja contemplado no plano 
de trabalho interno da Liga.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 10 de Abril de 2013.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Valdenir Rodrigues de Castro
Presidente da Liga 

Atos do Legislativo

Extrato do Contrato nº 19/2013. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: Mercearia Campos e Rabelo Ltda. Objeto: con-
tratação de empresa especializada para fornecimento de cestas de alimentos/natal para os Servidores da Câmara Municipal de Brumadinho. 
Valor: R$ 35.235,00 (trinta e cinco mil duzentos e trinta e cinco reais). Período: 02/12/2013 até entrega do objeto contratual.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2013. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: Mercearia Campos e Rabelo 
Ltda. Cláusula 1ª) Na tabela constante da Cláusula Primeira – “Do objeto”, fica substituído o item 27 por “Bolsa térmica”; e ficam acrescidos os 
itens 33 e 34 à mesma tabela (Refrigerantes Pet 2lt, sabores guaraná e laranja respectivamente). Cláusula 5ª) As demais cláusulas permanecem 
inalteradas. 

Extrato do Contrato nº 20/2013. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: Constru-G Construtora Ltda-ME. Objeto: con-
tratação de empresa especializada em construção civil, para execução das obras de reforma dos prédios que compõem a sede da Câmara 
Municipal de Brumadinho. Valor: R$ 90.126,30 (noventa mil cento e vinte e seis reais e trinta centavos). Período: 120 dias a partir da assinatura 
do contrato.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2013. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratada: Simônia Luzia Maia-ME. Ob-
jeto: Cláusula 1ª)  Na Cláusula Primeira – “Do objeto”, fica acrescida em 24,45% o quantidade inicialmente prevista para o item 08 e em 25% a 
quantidade inicialmente prevista para os itens 01 a 06, 09, 10 e 12 da tabela que integra o contrato nesta cláusula. Cláusula 2ª) Em decorrência 
do acréscimo ora previsto, a Cláusula 5.1 do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação: “5.1 – Pela execução do objeto indicado neste 
instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R$43.497,73 (quarenta e três mil quatrocentos e noventa e sete 
reais e setenta e três centavos), a ser paga de forma parcelada, correspondente a cada solicitação feita pelo setor responsável. Cláusula 3ª) As 
demais cláusulas permanecem inalteradas.
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