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Copa Brasil de Corrida em Montanha 
movimenta Brumadinho

Evento reuniu 220 atletas de várias cidades do Brasil em Casa Branca 
O município de Brumadi-

nho foi sede da 3ª etapa da 
Copa Brasil de Corrida em 
Montanha neste final de se-
mana. O evento, que acon-
teceu em Casa Branca no 
domingo, 17 de maio, con-
tou com a com a participa-
ção de 220 atletas de todas 
as regiões do país.

A largada aconteceu no 
campo de futebol de Casa 
Branca e seguiu pelas mon-
tanhas no entorno do Par-
que Estadual da Serra Rola 
Moça e da Serra da Calçada. 

A prova foi divida em 4 
percursos, com várias mo-
dalidades. No percurso de 
8km, prova exclusiva para a 

Thiago França D
uarte

Foto: Thiago França Duarte
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categoria feminina, as três 
primeiras colocadas foram 
Luzia Aloísio Mesquita, Sul 
Rosa e Isabela Bretas.

No percurso de 12km, 
prova masculina, Rudney 
André da Silva, Ademir de 
Godoi Silva e André Luiz Cor-
reia foram os vencedores.

Já nos 21km, o mais lon-
go da etapa e com catego-
ria mista, os três primeiros 
colocados no masculino fo-
ram Célio Augusto, Fabrício 
Barbosa e Marcone André 
da Silva. No feminino, Mar-
ta Magna dos Santos, Clau-
dia Nogueira Santos e Carla 
Goulart chegaram na fren-
te. A prova também contou 

com a participação de atle-
tas locais, sendo Edmilson 
Claudio Thomáz Junior o 
vencedor da categoria local, 
com o tempo de 2h,36’34’’.

No sábado, 16 de maio, 
houve também a Copa dos 
Brasileirinhos - Corrida para 
crianças de 4 a 17 anos, que 
reuniu 28 atletas mirins.

Brumadinho foi a única 
cidade de Minas Gerais es-
colhida para sediar a com-
petição, que recebeu a par-
ticipação de corredores 
veteranos, intermediários e 
iniciantes, independente-
mente de habilidades ou ex-
periências com corridas em 
montanhas. 

Os 100 primeiros coloca-
dos de cada prova somaram 
pontos para o ranking da 
competição nacional. Ao fi-
nal da temporada de corrida 
em montanhas, os melhores 
atletas brasileiros serão pre-
miados.

A Copa Brasil de Corrida 
em Montanha foi uma rea-
lização da Jaó Eventos Es-
portivos, chancelado pela 
Confederação Brasileira de 
Atletismo e com apoio orga-
nizacional da Prefeitura de 
Brumadinho, por meio da 
Secretaria Municipal de Es-
portes, Lazer e Eventos e Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo e Cultura.
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ERRATA 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Brumadinho
CMDCA
Errata Nº 04 de Edital 
No Edital Nº 01 de abril de 2015, publicado na data de 01 de abril de 2015 que trata do processo eleitoral do Conselho Tutelar,
Onde se lê:
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

01 Publicação do edital de abertura do processo de inscrição e eleição de candidatos ao Conselho Tutelar. 01/04/2015

02 Período de inscrições de candidaturas (sugestão: 20 dias)
06/04/2015 a 
15/05/2015

03 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas (sugestão: 03 dias após o encerramento do período das inscrições). 20/05/2015

04 Prazo para interposição de recursos ao deferimento ou indeferimento das inscrições. Até 22/05/2015

05 Divulgação do julgamento dos recursos. 27/05/2015
06 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 01/06/2015

07 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA e homologação das inscrições. 03/06/2015

08
Data da realização da prova de conhecimentos (sugestão: 15 dias após a divulgação da homologação das 
inscrições)

21/06/2015

09 Prazo para interposição de recursos quanto à aplicação da prova de conhecimentos. 23/06/2015
10 Divulgação do julgamento dos recursos relativos à aplicação da prova de conhecimentos. 26/06/2015

11 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 30/06/2015

12 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos à aplicação da prova de conhecimentos. 03/07/2015

13 Divulgação do gabarito da prova de conhecimentos (em até 24h após a realização da prova) 22/06/2015
14 Prazo para interposição de recursos relativos às questões da prova de conhecimentos. 24/06/2015
15 Divulgação do julgamento dos recursos relativos às questões da prova de conhecimentos. 29/06/2015

16 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 01/07/2015

17
Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos às questões e ao gabarito da prova 
de conhecimentos.

06/07/2015

18
Divulgação da relação dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos e convocação dos mesmos para 
submeterem-se à avaliação psicológica.

10/07/2015

19 Data da realização da avaliação psicológica. 20/07/2015

20 Prazo para interposição de recursos relativos à aplicação da avaliação psicológica. Até 22/07/2015

21 Divulgação do julgamento dos recursos relativos à aplicação da avaliação psicológica. 27/07/2015

22 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 29/07/2015

23 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos à aplicação da avaliação psicológica. 31/07/2015

24 Divulgação do resultado da avaliação psicológica. 04/07/2015

25 Prazo para interposição de recursos relativos ao resultado da avaliação psicológica. Até 06/07/2015

26 Divulgação do julgamento dos recursos relativos ao resultado da avaliação psicológica. 07/07/2015

27 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão.
Até

10/07/2015
28 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos ao resultado da avaliação psicológica. 12/07/2015

29
Divulgação da relação dos candidatos habilitados a participarem da eleição e convocação dos mesmos para 
comparecerem à reunião prevista no item 7.1 do edital.

14/07/2015

30 Realização da reunião prevista no item 7.1 do edital. 17/07/2015

31
Divulgação da relação dos candidatos habilitados conforme previsto no item 7.1.5 do edital (primeiro dia útil 
após a reunião)

18/07/2015
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32
Período da campanha eleitoral (sugestão: 20 dias)
Obs. Com relação a recursos, observar item 7.4.2, b do edital.

19/08/2015 a 
03/10/2015

33 Dia da eleição. 04/10/2015

34 Prazo para interposição de recursos relativos a fatos ocorridos no dia da eleição dos candidatos. Até 06/10/2015
35 Divulgação do julgamento dos recursos relativos à eleição dos candidatos. 09/10/2015
36 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 13/10/2015
37 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos à eleição dos candidatos. 16/10/2015
38 Publicação do resultado da eleição. 21/10/2015
39 Prazo para interposição de recursos relativos ao resultado da eleição. 23/10/2015
40 Divulgação do julgamento dos recursos relativos ao resultado da eleição. 27/10/2015
41 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 29/10/2015
42 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos ao resultado da eleição. 30/10/2015
43 Publicação do resultado final com a respectiva homologação do processo. 04/11/2015
44 Diplomação dos candidatos eleitos (03 dias após a homologação do processo). 09/11/2015
45 Prazo para o CMDCA comunicar ao Prefeito Municipal a respeito da diplomação (48 horas após a diplomação). 11/11/2015
46 Nomeação pelo Prefeito dos 05 candidatos mais votados. 20/11/2015
47 Data da posse. 10/01/2016

Leia-se:
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

01 Publicação do edital de abertura do processo de inscrição e eleição de candidatos ao Conselho Tutelar. 01/04/2015

02 Período de inscrições de candidaturas (sugestão: 20 dias)
06/04/2015 a 
15/05/2015

03 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas (sugestão: 03 dias após o encerramento do período das 
inscrições). 20/05/2015

04 Prazo para interposição de recursos ao deferimento ou indeferimento das inscrições. Até 22/05/2015
05 Divulgação do julgamento dos recursos. 27/05/2015
06 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 01/06/2015
07 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA e homologação das inscrições. 03/06/2015

08
Data da realização da prova de conhecimentos (sugestão: 15 dias após a divulgação da homologação das 
inscrições)

21/06/2015

09 Prazo para interposição de recursos quanto à aplicação da prova de conhecimentos. 23/06/2015

10 Divulgação do julgamento dos recursos relativos à aplicação da prova de conhecimentos. 26/06/2015
11 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 30/06/2015
12 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos à aplicação da prova de conhecimentos. 03/07/2015

13 Divulgação do gabarito da prova de conhecimentos (em até 24h após a realização da prova) 22/06/2015
14 Prazo para interposição de recursos relativos às questões da prova de conhecimentos. 24/06/2015
15 Divulgação do julgamento dos recursos relativos às questões da prova de conhecimentos. 29/06/2015
16 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 01/07/2015

17 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos às questões e ao gabarito da prova 
de conhecimentos. 06/07/2015

18
Divulgação da relação dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos e convocação dos mesmos para 
submeterem-se à avaliação psicológica.

10/07/2015

19 Data da realização da avaliação psicológica. 20/07/2015

20 Prazo para interposição de recursos relativos à aplicação da avaliação psicológica. Até 22/07/2015

21 Divulgação do julgamento dos recursos relativos à aplicação da avaliação psicológica. 27/07/2015

22 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 29/07/2015

23 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos à aplicação da avaliação psicológica. 31/07/2015

24 Divulgação do resultado da avaliação psicológica. 04/08/2015

25 Prazo para interposição de recursos relativos ao resultado da avaliação psicológica. Até 06/08/2015
26 Divulgação do julgamento dos recursos relativos ao resultado da avaliação psicológica. 07/08/2015

27 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão.
Até

10/08/2015
28 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos ao resultado da avaliação psicológica. 12/08/2015

29
Divulgação da relação dos candidatos habilitados a participarem da eleição e convocação dos mesmos para 
comparecerem à reunião prevista no item 7.1 do edital.

14/08/2015

30 Realização da reunião prevista no item 7.1 do edital. 17/08/2015

31
Divulgação da relação dos candidatos habilitados conforme previsto no item 7.1.5 do edital (primeiro dia útil 
após a reunião)

18/08/2015

32
Período da campanha eleitoral (sugestão: 20 dias)
Obs. Com relação a recursos, observar item 7.4.2, b do edital.

19/08/2015 a 
03/10/2015
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33 Dia da eleição. 04/10/2015
34 Prazo para interposição de recursos relativos a fatos ocorridos no dia da eleição dos candidatos. Até 06/10/2015
35 Divulgação do julgamento dos recursos relativos à eleição dos candidatos. 09/10/2015
36 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 13/10/2015
37 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos à eleição dos candidatos. 16/10/2015
38 Publicação do resultado da eleição. 21/10/2015
39 Prazo para interposição de recursos relativos ao resultado da eleição. 23/10/2015
40 Divulgação do julgamento dos recursos relativos ao resultado da eleição. 27/10/2015
41 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até 29/10/2015
42 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos ao resultado da eleição. 30/10/2015
43 Publicação do resultado final com a respectiva homologação do processo. 04/11/2015
44 Diplomação dos candidatos eleitos (03 dias após a homologação do processo). 09/11/2015
45 Prazo para o CMDCA comunicar ao Prefeito Municipal a respeito da diplomação (48 horas após a diplomação). 11/11/2015
46 Nomeação pelo Prefeito dos 05 candidatos mais votados. 20/11/2015
47 Data da posse. 10/01/2016

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG-Convocação: Torna Público Convocação da empresa RV Comercio de Papeis LTDA, 5ª colocada, para no prazo 
de 72 horas apresentar as amostras conforme solicitado no edital do Pregão Pres. 003/2015, contratação de empresa para confecção de Uni-
forme Escolar. Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG-Aviso de Licitação: Pregão Pres. 28/15-Aquis.de material p/ educação física, mediante fornecimento único. 
Abertura:01/06/2015, às 09:00h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG - Aviso de Licitação: Pregão Pres. 036/2015 - Sistema de Registro de Preços 001/2015 Aquisição veículos auto-
motores e ambulâncias - Abertura: 29/05/2015, às 09:00h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net - Antônio 
Brandão-Prefeito.

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação Valor total contratado Empresa

PA
65

DISPENSA  
17

Art. 24 – inciso II
Contratação de serviço de desin-
setização e desratização no pré-

dio do Almoxarifado/ Patrimônio.
R$600,00 MARCUS FRICHE BATISTA.

RETIFICAÇÃO
Onde se lê:

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento 
Legal

Especificação Valor total contratado Empresa

PA
46

DISPENSA 
15

Art. 24 – inciso II

Contratação de serviço de 
hospedagem de site institucio-
nal da Prefeitura Municipal de 

Brumadinho, gerenciamento do 
domínio e provimento de contas 

de e-mails corporativos. 

R$1.903,17
TASK SOFTWARE LTDA- 

EPP

Leia- se: 

Processo
Administrativo

N.º 
Dispensa

Enquadramento 
Legal

Especificação Valor total contratado Empresa

PA
46

DISPENSA  
15

Art. 24 – inciso II

Contratação de serviço de 
hospedagem de site institucio-
nal da Prefeitura Municipal de 

Brumadinho, gerenciamento do 
domínio e provimento de contas 

de e-mails corporativos.

R$2.162,69
TASK SOFTWARE LTDA- 

EPP
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