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Prefeito Brandão vistoria obras 
entre Alberto Flores e Tejuco

Pavimentação é mais um investimento em infraestrutura no município
O Prefeito Brandão, 

acompanhado do Se-
cretário de Gover-
no Carlos Mendes, foi 
conferir o andamen-
to das obras de pavi-
mentação da estrada 
que liga as comunida-
des de Alberto Flores a 
Tejuco.

As duas comuni-
dades já estão sendo 
contempladas com os 
serviços de terraplana-
gem, e próximo passo 

rantindo melhorias na 
infraestrutura do mu-
nicípio e benefician-
do milhares de mora-
dores. A primeira obra 
finalizada foi a da es-
trada da Conquistinha 
entre o bairro Cohab e 
o trevo de São Joaquim 
de Bicas. Outro trecho 
já em fase de finaliza-
ção é a ligação entre 
Casa Branca e Piedade 
do Paraopeba. A parce-
ria também contempla-

Thiago França

Cachoeira da Usina, em Aroucas ! 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

é a rede pluvial e o as-
faltamento. Segundo 
Brandão, a obra garan-
tirá melhorias na infra-
estrutura e nas vias de 
acesso às comunida-
des, além de mais qua-
lidade de vida para os 
moradores da região. 

Desde o passado, a 
Prefeitura firmou uma 
série de parcerias com a 
iniciativa privada, prin-
cipalmente com mine-
radoras, o que está ga-

rá obras nas regiões do 
Parque da Cachoeira e 
na comunidade de Cór-
rego do Feijão.

Ao todo, estão sen-
do investidos mais de 
32 milhões de reais em 
obras como contrapar-
tida socioambiental, 
através de intervenções 
da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sus-
tentável com a iniciati-
va privada. 
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ERRATA

Na publicação do dia 05/11/2014, no DOM de n° 305, na página n° 8, substitui-se o ANEXO I por este arquivo abaixo:

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 

Jornalistas: Marcos Amorim RJPMG14972 | Henrique Paiva SJPMG 3975

Diagramação:  Talles Vinícius de Oliveira Costa

Assinatura Digital: Marcos Natalício Amorim - Matrícula 7448

       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 
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 239 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014.
“Abre crédito especial para reforço de dotação orçamentária.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII do Art. 99 da Lei Orgânica Municipal e atendendo ao 
disposto nos Artigos 4º e 5º da Lei nº 2.030, de 27 de dezembro de 2.013, bem como ao Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito especial no orçamento em execução no valor de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), na seguinte rubrica 
orçamentária, conforme autorizado pela Lei 2.101 de 05 de novembro de 2014:

Classificação Orçamentária Ficha Código FR Descrição Valor

02005001.12.361.0012.01.012 1085 4490520000 122 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00

02005001.12.365.0013.01.015 1086 4490510000 156 Obras e Instalações 170.000,00

Total 270.000,00
Art. 2º - Como recursos à abertura de créditos especiais autorizados no art. 1º deste Decreto, fica anulada parcialmente a seguinte dotação 
orçamentária:

Classificação Orçamentária Ficha Código FR Descrição Valor

02005001.12.365.0013.1.015 144 4490510000 101 Obras e Instalações 270.000,00

Total     270.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do dia 05 de novembro de 2014.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 11 de novembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

TOMADA DE PREÇOS Nº010/2014
ANEXO V”
MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  N.º 0/2.014–  TOMADA DE PREÇOS  n.º010/2014
Pelo presente instrumento contratual que entre si celebram de um lado o Município de Brumadinho, inscrito no CGC/MF sob o n.º 
18.363.929/0001-40, com sede a Rua Dr. Victor de Freitas, 28- centro - Brumadinho - MG, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. An-
tônio Brandão, e o Sr. Denilson Vicente Fontoura Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, doravante denominado CONTRATANTE, e a 
Empresa............................, com sede à, inscrita no CNPJ sob o n.º........................, neste ato representada pelo Sr............................., residente e domiciliado 
à Rua portador do CPF: n.º..................., , Cédula de Identidade............................. doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente Contrato 
de Prestação de Serviços, vinculado ao edital e anexos, regido pelas disposições constantes na Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA  -  DO OBJETO
- Constitui objeto do presente Contrato, cujas especificações detalhadas constam no edital e seus anexos, a “Contratação dos Serviços de En-
genharia para a “EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO MERCADINHO COM FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO CO-
MERCIAL DE LOJISTAS”, atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos 
anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material. 
- Todos equipamentos para perfeita execução dos serviços, serão fornecidas pelo Contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2.1 - O presente Contrato terá vigência de 04 (QUATRO) MESES, a partir da primeira Ordem de Serviços, que autorizar o inicio dos trabalhos,  
admitida sua prorrogação nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante termo aditivo.
2.2 - Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do Contrato inicial, observada a legislação em vigor.
2.3 – conforme determinações constantes no Art. 40, inciso II da Lei Federal 8.666/93 a empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco)  para assi-
natura do contrato após a homologação pela autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO
3.1 - O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições constantes na planilha, proposta, fiscalização da Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e principalmente observando a Lei Federal n.º8.666/93, com as suas alterações, respondendo a 
parte inadimplente pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
3.2 - O CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, os serviços de acordo com o estipulado no presente Contrato.
3.3 - O objeto será executado sob regime de empreitada a preços unitários, por medição, com fornecimento de mão-de-obra especializada e 
materiais e equipamentos.

CLÁUSULA QUARTA -  VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE
4.1 – Pelo cumprimento do objeto do presente contrato, o Contratante pagará à Contratada, conforme medições mensais o valor total de R$ ....
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.............................(........................), pelo prazo de .............(.............), incluindo todas as despesas, considerando também a disponibilidade orçamentária 
em obediência à legislação específica. 
4.2 Os preços, objeto da presente prestação de serviços têm por base a última proposta apresentada pela CONTRATADA em conformidade com 
a planilha de orçamento elaborada pela Secretaria Municipal de Obras que tem como referência os valores oficiais do SINAPI;
4.3 O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, conforme o caso, nas hipóteses expressamente, previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, in-
ciso II, alínea “d”, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis 
ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alea econômica extraordinária e extra-contratual.

CLÁUSULA QUINTA – FATURA/PAGAMENTO
5.1 - A condição de pagamento, a ser feita por meio de medições mensais (mês comercial), com prazo de até 10 (dez) dias para quitação, após a 
conferência pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos dos serviços prestados “atesto” do documento fiscal devidamente assinado 
por dois servidores, sendo que um dos servidores obrigatoriamente deverá ser engenheiro da Secretaria Municipal de Obras do Município, 
observadas as exigências de retenção para o INSS, conforme previsto na Instrução Normativa nº 100/93, ALÉM DA OBRIGATORIEDADE DE APRE-
SENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE FGTS E INSS EM CADA MEDIÇÃO.
5.2 - Poderá ser atrasado o pagamento de qualquer fatura que contrarie as especificações contidas na proposta apresentada e no edital, sem 
qualquer ônus para o Contratante.
5.3 – Deverá ser apresentado junto com a Nota Fiscal a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS/FGTS, Cópia da GPS referente ao mês de exe-
cução da obra devidamente quitada, Cópia da guia de recolhimento do FGTS e informações da previdência social GFIP, Cópia da Guia do ISSQN 
com número do contrato e número da Nota Fiscal.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES
6.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e contratuais, resultantes da execução deste Contrato.
6.2 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsa-
bilidade por seu pagamento.
6.3 - Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá possuir os registros de acordo com a legislação vigente;
6.4 – Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG, bem como a matricula da obra junto ao INSS, e fornecer 
tanto a CEI quanto a ART, constando a identificação do contribuinte, sua própria razão social, e responsabilizar-se pelos recolhimentos mensais 
devidos, citando na GPS, como identificador o CEI da obra;
6.5 - Responsabilidade técnica e garantia de execução dos serviços dentro das normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, 
através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, observando rigorosamente o que consta em sua Planilha, no que diz respeito as 
especificações dos serviços.
6.6 - Deverá ser observado também o que consta na Cláusula Oitava deste contrato no Parágrafo 8.5.
6.7 – A mobilização de ferramentas, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços;
6.8 – Manter limpo o canteiro de obras;
6.9 – Limpeza final da obra;
6.10 – Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão obedecer as normas técnicas aplicáveis vigentes, no que tange aos 
requisitos resistência, qualidade e aplicabilidade.
6.11 - OS BOLETINS DE MEDIÇÃO deverão ser entregues encadernados contendo Planilha de medição (conforme modelo da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços Públicos), relatório fotográfico (conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), Certidão 
Negativa de Débitos junto ao INSS, Certidão Negativa de Débito junto ao FGTS, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atualizadas;
6.12 - Os boletins deverão ser entregues no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos até o 5º (quinto) dia do 
mês posterior ao período medido tendo o Setor de Engenharia 05 (cinco) dias para assinar tal documentação e autorizar a emissão da Nota Fis-
cal, como documento hábil de cobrança, que será entre no Setor de Engenharia para conferência final e aceitação, e fará o encaminhamento ao 
órgão responsável pelo pagamento, observados os prazos contratuais ou recomendar correções. Em caso de correções o Setor de Engenharia 
terá novamente 05 (cinco) dias para analisar novamente a documentação.
6.13 - O DIÁRIO DE OBRAS é e preenchimento obrigatório e deverá ser entregue diariamente, no dia posterior ao relatado, à fiscalização. A não 
entrega dos citados diários de obras em concordância ao citado acima impedirá à análise do boletim de medição. O diário de obras deverá ser 
confeccionado de acordo com o modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
6.14 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, durante toda a execução do contrato;
6.14 - A CONTRATANTE, poderá a qualquer tempo, durante a vigência deste contrato, exigir a comprovação de quitação dos encargos descritos 
no Caput desta cláusula, como condição de pagamento dos créditos da Contratada;
6.15 - Elaborar e fiscalizar os serviços através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, tendo como base este termo e demais con-
dições contidas no edital.
6.16 - Apoio técnico na execução dos serviços.
6.17 - Liberar os pagamentos dentro dos prazos propostos.
6.18- É inteiramente responsável pela fiscalização para o  bom andamento dos Serviços, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
sendo designado para o gerenciamento do contrato  o Sr. Ubiraci de Alcântara Marques Sôlha.
16.19 – Fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as con-
dições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
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7.1 - Pelo descumprimento das obrigações assumidas, a parte infratora ficará sujeita ao pagamento de uma multa correspondente a 10% (dez 
por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas no “artigo 89 e seguintes” da “Lei Federal nº 
8.666, e de suas alterações posteriores.
7.1 - Pela inexecução total ou parcial deste contrato, poderá a CONTRATANTE, facultada ampla e prévia defesa à CONTRATADA, aplicar as pena-
lidades previstas na Lei em vigor.
7.2 – O inadimplemento total ou parcial deste contrato, ressalvados os casos de força maior ou fato superveniente de o torne formal ou mate-
rialmente inexeqüível, devidamente comprovados, caracterizará a inadimplência da Contratada, nos termos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
sujeitando-a as sanções previstas no art. 87 da referida Lei, garantindo o direito a ampla defesa, e em especial:
Advertência escrita;
Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, conforme disposto no inciso III, art. 87 da Lei 
Federal 8.666/93;
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA OITAVA  - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 – A fiscalização e acompanhamento da execução deste contrato ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos através 
do Responsável credenciado SR. UBIRACI DE ALCANTARA MARQUES SOLHA – ENGENHEIRO CIVIL, que verificará a sua perfeita execução até o 
integral cumprimento definitivo do objeto.

CLÁUSULA NONA  - DA RESCISÃO  
9.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, independentemente de qualquer aviso ou notificação Judicial ou Extra-Judicial, sem que a 
CONTRATADA tenha, por isso, direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses, por ele cometidas:
9.2 - Infringir qualquer das cláusulas ou condições do contrato.
9.3 - Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte:
9.4 - Recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução do Serviço, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo:
9.5 - Deixar de executar os serviços abandonando-os mesmo por motivo de força maior, desde que não comunique, prévia e imediatamente, 
ao Contratado.
9.6 – E nos demais casos previstos no art. 78 da Lei Federal  8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS.  
10.1 - O contratado fica obrigado a aceitas, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços 
ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
10.2 – Os preços da proposta não são padronizados. Foram elaborados de acordo com as condições de execução dos serviços e volumes apre-
sentados. Caso haja qualquer outro serviço na mesma área e/ou local, os preços deverão ser previamente negociados, sendo necessário acrés-
cimo,  este deverá esta vinculado à planilha orçamentária inicial constante no processo administrativo, compatíveis com o valor de mercado ou 
planilhas de índices oficiais (referencia SETOP).
10.3 – Os preços e demais condições foram elaborados de acordo com a legislação vigente  na data de sua emissão. Qualquer alteração nos 
mesmos implicará em correspondente variação nos preços propostos, até a data do efetivo pagamento;
10.4 - Caso ocorra alguma eventualidade de paralisação dos serviços por conta do Contratante, fica a Contratada isenta das responsabilidades.
10.5 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente termo serão sanados obedecida (s) a legislação vigente (em especial o Art. 55, 
inciso XII da Lei Federal 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA PUBLICAÇÃO
11.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato e dos termos aditivos, quando for o caso, e outras determinadas em 
Lei, na forma prevista no Par. Único do Art. 61 da Lei n.º8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrá por conta da seguinte dotação Orçamentária: n.º ................................................,.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  
13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou pendências oriundas do presente instrumento.
E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 04(Quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo.
Brumadinho,                    de 2.014
Município de Brumadinho
______________________________________________
Contratante
_____________________________________________________
Contratada
Testemunhas:
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Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saude Brumadinho – Cont. nº 226 /14 . Objeto: Prest. serv. superv. clinico-institucional p/ CAPS. Vig.: 03.11.14 a 02.11.15. Cont.: 
Jacques Akerman. Vr. est. R$ 7.200,00. Brumadinho, 03.11.2014 – José Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saude.

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – 1º Ad. Cont. 121/13 – prest. serv. manutenção em aparelho de RX Siemens e processadora no HMJFC.  Vr 
est. global: R$ 4.400,00. Contratada: CHX Manutenção e Comércio Ltda. Ref.  Pregão Pres. nº  042 /13. José Paulo S. Ataide – Sec. Mun. Saúde.

Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho-HOMOLOGO, para que surta efeito de direito, o Processo, Pregão Presencial Nº 043/2014, cujo objeto 
trata da Aquisição de Protetor(Bloqueador) Solar para Pele para o Setor de Atenção Basica da SMS, mediante fornecimento parcelado, sendo 
vencedora a empresa: Evolution Equipamentos de Proteção Individual  Ltda. Valor Global: R$ 1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco 
reais). Brumadinho,10 de novembro de 2014, José Paulo Silveira Ataíde-Secretario Municipal de Saúde.

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 102/2014 – Ficam convalidados os descontos de R$ 102,15, em folha de pagamento do servidor Helio Custodio Gomes relativos a 
valores devidos à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em razão de infração de transito/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria DP nº 103/2014 – Fica exonerada a Sra. Nayara Emlia Maciel do cargo de Agente Administrativo I, do quadro de Cargos Permanente, 
conforme rescisão do 3º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 14/2014/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.
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