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Prefeitura compra novas 
cadeiras de rodas

Ação integra programa de investimentos nas unidades de saúde do município
A Prefeitura, por inter-

médio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, adquiriu 
14 novas cadeiras de rodas 
que serão destinadas às 
Unidades Básicas de Saú-
de de todo o município. Os 
novos equipamentos fo-
ram entregues à Prefeitu-
ra nesta quinta-feira, 10 de 
julho.  

A compra dos equipa-
mentos integra uma série 
de investimentos que es-
tão sendo feitos nas uni-

Essa é mais uma ação da 
Prefeitura com o objetivo 
de oferecer mais conforto 
aos usuários da saúde. No 
início deste ano, o Executi-
vo municipal, por meio da 
Secretaria de Saúde, iniciou 
o programa de reforma e 
ampliação das unidades de 
saúde, com investimentos 
da ordem de R$ 1,6 milhão. 
Inicialmente, estão previs-
tas reformas nas unidades 
de Aranha, Casa Branca, 
Conceição de Itaguá, Mari-

M
arcos A

m
orim

Thiago França
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dades de saúde de Bruma-
dinho com o objetivo de 
proporcionar melhor aten-
dimento e mais conforto 
aos pacientes. 

As cadeiras serão usa-
das para o traslado de pa-
cientes entre as unidades 
e para os veículos que fa-
zem o transporte das pes-
soas com dificuldades de 
locomoção. Ao todo, estão 
sendo investidos mais de 
10 mil reais na compra dos 
equipamentos.

nhos, Palhano, Piedade do 
Paraopeba e Tejuco. 

O programa ainda pre-
vê a construção de uma no-
va unidade na comunidade 
Quilombola de Sapé. A obra 
está orçada em R$ 347 mil. 
Parte dos recursos é do Mi-
nistério da Saúde. Com a re-
forma destas unidades, o 
atendimento será amplia-
do, propiciando mais con-
forto e melhor atendimen-
to aos usuários do SUS de 
Brumadinho.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 146 DE 10 DE JULHO DE 2014
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais, de cargos em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados, dos respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Munici-
pal nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Amanda Sand Amorim de Souza Chefe de Seção 01/06/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Graziele de Fatima Reis Nascimento Supervisor de Área 01/06/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Gislene Aparecida Diniz Coordenador de Área 01/06/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de junho de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 147 DE 10 DE JULHO DE 2014
“Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal, de cargo em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, do respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Municipal nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Maria Aparecida Gomes Silva Chefe de Seção 04/06/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 04 de junho de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 148 DE 10 DE JULHO DE 2014
“Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal, de cargo em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
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inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, do respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Municipal nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Renata Lazara de Paula Diretor de Departamento 11/06/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 11 de junho de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 149 DE 10 DE JULHO DE 2014
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais, de cargos em comissão, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados, dos respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A da Lei Munici-
pal nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Izabela Pio Brandão Chefe de Divisão 13/06/2014

Miriam Tereza Rodrigues dos Santos Assessor Administrativo 13/06/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 13 de junho de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 150 DE 10 DE JULHO DE 2014.
“Nomeia servidores para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Muni-
cipal Nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, os servidores abaixo 
relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Amanda Sand Amorim de Souza Supervisor de Área 01/06/2014

Cezar Gustavo Cardoso Supervisor de Área 01/06/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

NOME CARGO ADMISSÃO

Graziele de Fatima Reis Nascimento Assessor Administrativo 01/06/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de junho de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 151 DE 10 DE JULHO DE 2014.
“Nomeia servidores para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Muni-
cipal Nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, os servidores abaixo 
relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Izabela Fernanda Silveira da Conceição Chefe de Serviços 02/06/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

NOME CARGO ADMISSÃO

José Raimundo da Silva Diretor de Departamento 02/06/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de junho de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 152 DE 10 DE JULHO DE 2014.
“Nomeia servidor para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado para o respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Municipal Nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Maria Aparecida Gomes Silva Chefe de Setor 04/06/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 04 de junho de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 153 DE 10 DE JULHO DE 2014.
“Nomeia servidores para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Muni-
cipal Nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, os servidores abaixo 
relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Izabela Pio Brandão Assessor Administrativo 13/06/2014

Mirian Tereza Rodrigues dos Santos Diretor de Departamento 13/06/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 13 de junho de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 154 DE 10 DE JULHO DE 2014.
“Nomeia servidor para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado para o respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Municipal Nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 2.048/2014, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NOME CARGO ADMISSÃO

Luiz Andrieu Neto Andrade Chefe de Divisão 23/06/2014
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 23 de junho de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Atos do Executivo | Convênios

CONVÊNIO Nº 013/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E  ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DO VALE DO PARAOPEBA
Pelo presente instrumento que firma, de um lado o Município de Brumadinho, com sede administrativa na Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28- Cen-
tro, Brumadinho /MG, inscrito no CNPJ nº 18.363.929/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Brandão, brasileiro, 
portador da C.I nº M 590.536 (SSPMG) e CPF nº 075.812.203-30 e, de outro lado, a Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba, inscrita no 
CNPJ 18625.898/0001-59, com sede à Rua A2, n°128, Bairro Barroca, Brumadinho/MG, celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente convênio constitui como objeto a transferência de recurso financeiro para a realização do Projeto “Compartilhar”, em conformidade 
com o plano de trabalho.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONVENENTES
Do Convenente: Prefeitura Municipal de Brumadinho
1.Repassar à conveniada os recursos financeiros em parcela única;
2.Apreciar a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e contábil;
3.Efetuar tempestivamente a publicação do extrato deste convênio, assim como dos extratos dos aditamentos deste instrumento, se houver;
4.Cumprir fielmente todas as cláusulas e condições estabelecidas neste convênio;
5.Prorrogar de ofício a vigência deste convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, de responsabilidade do Município, limitada 
tal prorrogação ao exato período do atraso;
6.Estabelecer formas e critérios a serem seguidos na prestação de contas.
Do Conveniado: Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba
1.Administrar os recursos financeiros repassados, não podendo utilizá-los para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira deste 
Convênio em conformidade com o Plano de Trabalho;
2.Prestar contas do valor recebido na forma e condições estabelecidas neste convênio;
3.Contratar a equipe de pessoal necessária ao cumprimento deste convênio;
4.Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista , previdenciária  e/ ou social decorrentes da execução deste convênio;
5.Manter arquivado por 5 (Cinco) anos toda a documentação pertinente a este  convênio , disponível  para fiscalização quando necessário;
6.Abrir conta bancária específica para movimentação dos recursos repassados;
7.Informar ao CONVENENTE no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua ocorrência, mudanças na direção ou quaisquer outros fatos que de qual-
quer maneira possam vir a repercutir na execução do presente Convênio;
8.Comunicar ao CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
9.Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autorizado 
por escrito pelo Secretário Municipal de Esportes, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e aos registros dos fatos relacionados, direta ou 
indiretamente, com a execução do presente Convênio, quando em missão de fiscalização e auditoria;
10.Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio, conforme Plano de Trabalho; 
11.Observar, na execução das despesas, os princípios da isonomia, da proposta mais vantajosa e da moralidade, devendo apresentar pelo 
menos 3 (três) orçamentos ofertados por fornecedores ou executores distintos.
CLÁUSULA TERCEIRA
O presente convênio vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014.
CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO 
As partes poderão, em comum acordo, alterar, rescindir ou denunciar este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusu-
las ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, mediante comunicação 



Brumadinho, 10 de julho de 2014 Página 6 de 7Diário Oficial de Brumadinho - Edição 224

"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

escrita ou através de Termo Aditivo, observando-se nos casos de rescisão uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Rescindido ou extinto o presente convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.
CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO, REPASSE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
RECURSO: Para execução do objeto previsto na Cláusula Primeira deste Convênio, O CONVENENTE compromete-se a repassar à CONVENIADA, 
a importância de R$ 21.830,50 (vinte um mil oitocentos e trinta reais e cinqüenta centavos)
O repasse ocorrerá em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R$11.695,50 e a segunda no valor de R$10.135,00, condicionada à presta-
ção de contas da anterior.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da assinatura do presente instrumento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamen-
tária:
02.010.002.08.244.0022.2.077  3350430000
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente convênio será efetivada pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, no Diário Oficial do Município, na data de sua 
assinatura.
CLÁUSULA SÉTIMA-DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A prestação de contas deverá ser feita ao Departamento de Convênios da Secretaria Municipal de Planejamento contendo:
1.Ofício de encaminhamento;
2.Comprovantes de contabilização do recurso recebido, bem como dos rendimentos de aplicação;
3.Notas fiscais, fatura, recibos de pagamento de autônomo originais contendo nº do convênio, nome do convenente, assim como todos os 
carimbos exigidos: recebemos pelo fornecedor, declaramos que o serviço foi feito ou material foi entregue;
4.Cópia de todos os cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou Ted ou doc, depósito em conta dos 
favorecidos;
5.Relação de pagamentos
6.Demonstrativo de receita e despesa;
7.Extrato de conta corrente específica para o convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero;
8.Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
9.Conciliação bancária;
10.Contrato de prestação de serviços com pessoa física ou jurídica;
11.Cópia de guias de recolhimento ou pagamento dos tributos relativos à folha de pessoal/encargos sociais – INSS, FGTS, IRRF entre outros;
12.Na prestação de contas final, a CONVENIADA deverá apresentar relatório de atividades e relatório fotográfico contendo nome e número de 
beneficiados, fotos impressas indicando número do convênio, data, local, evento e observações se necessário. 
§ 1º - Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se 
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundos de aplicação financeira de curto prazo, ou, ainda, em operação no merca-
do aberto lastreada em títulos da dívida pública municipal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
§ 2º - Os rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro serão, obrigatoriamente, utilizados no objeto deste Convênio, sujeitos 
às mesmas condições da prestação de contas, não podendo ser computados como contrapartida da CONVENIADA.
§ 3º - a parcela seguinte está condicionada a apresentação da prestação de contas da primeira.
CLÁUSULA OITAVA- DA PENALIDADE
Quando o recurso for utilizado em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento e a prestação de contas não for apresentada no 
prazo estabelecido, bem como não for executado o objeto da avença, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente, 
comprovados, a Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba deverá devolver o valor transferido acrescido de juros e correção monetária, 
segundo o índice oficial, a partir da data do seu recebimento.
CLÁUSULA NONA- DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Brumadinho para dirimir as questões relacionadas com o presente Convênio, com renúncia de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim acordadas, as partes, por seus representantes legais, firmam o presente 
documento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.
Brumadinho, 10 de julho de 2014.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
Senita da Silva Santos
Presidente da AMVP

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Retificação de Aviso de Abertura Referencia: Licitação Pregão Presencial 061/2014 – publicada em 
09/07/2014  Onde se lê: Secretaria Municipal  de Ação Social , leia- se: Secretaria Municipal de Governo. Brumadinho, 10 de Julho de 2014. 
Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 149/2014,locação de imóvel para abrigar instalações da Secretaria de Meio 
Ambiente pelo período de 12 meses. Valor Mensal R$4.650,00 Antônio Brandão/Prefeito.
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Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho-Pregão 021/14 – Homologo Pregão 021/14, ref. aq. motocicleta, sendo vencedora  Com. Dist. Motocicletas 
Ltda– item 01. Vr. global: R$8.700,00. José Paulo S. Ataíde – Séc. Mun. Saude. 

Fundo Mun. de Saude Brumadinho-Pregão 030/14 – Homologo Pregão 030/14, ref. aq.mat de escritório, sendo vencedoras: João Carlos A. 
Grossi ME – itens 01, 05, 09, 10, 11, 21, 34, 41, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66; Máximo Dist Ltda – itens 02, 03, 04, 12, 31, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59; 
Trana Papelaria e Sup Ltda – itens 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 
47, 48, 50, 52, 55; itens rev: 26 e 45. Vr global: R$37.115,99. 

Fundo Mun. de Saúde Brumadinho: Cont. 163/14 – Prest. serv. internação de G.S.C p/ tratº dependência química. Cont.: Espaço Terapeutico 
Sant’Anna Ltdai. Vr. est.: R$8.100,00. Vigência: 18.06.2014 a 15.12.14. Disp. Lic.  012/14. José Paulo S. Ataíde – Sec. Mun. Saúde.
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