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Prefeitura investe na reforma 
da Praça de Esportes

Obras já começaram e vão garantir mais conforto e melhor 
estrutura para a prática esportiva

Com a proposta de garantir 
mais conforto e melhor estru-
tura para a prática de esportes 
no município, a Prefeitura rea-
liza ampla reforma do comple-
xo esportivo municipal. 

As primeiras intervenções 
já começaram e incluem a ins-
talação de novos extintores, 
novos hidrantes e novas pla-
cas de orientação. Sob super-
visão do Corpo de Bombeiros, 
a primeira etapa das obras 
também inclui a colocação de 

Talles Costa

Foto: Thiago França Duarte
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uma nova caixa d’água, com 
capacidade de 20 mil litros.

Também por orientação do 
Corpo de Bombeiros, os alam-
brados de arame serão retira-
dos e substituídos por redes de 
nylon. Da mesma forma, a eta-
pa seguinte, que inclui a troca 
de toda a instalação elétrica do 
complexo, segue projeto apro-
vado pelos Bombeiros.

O projeto de revitalização 
da Praça de Esportes inclui, 
ainda, a reforma das quadras 

poliesportivas. O espaço re-
ceberá reparos na estrutura, 
troca do alambrado e rede de 
proteção, além de novo piso.

O espaço continuará aber-
to à comunidade durante a 
reforma para garantir à popu-
lação um local para se reunir, 
se divertir e ter uma vida mais 
saudável.

Na Quadra de Esportes, on-
de fica a sede da Secretaria 
Municipal de Esportes, Lazer e 
Eventos, são oferecidas diver-

sas atividades, como aulas de 
artes marciais, dança, balé, ca-
poeira, além da academia de 
musculação, que recentemen-
te recebeu novos aparelhos. 

A Prefeitura também incen-
tiva vários outras atividades es-
portivas, entre elas o futsal fe-
minino e masculino, basquete, 
vôlei e handebol. Desde 2013, 
o Executivo municipal investe 
em programas e ações volta-
dos ao apoio e incentivo à prá-
tica esportiva.

O projeto de revitalização da Praça de 
Esportes inclui, ainda, a reforma das quadras 

Primeira etapa das obras também inclui a colocação de 
uma nova caixa d’água, com capacidade de 20 mil litros.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 32 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015
 “Nomeia a Comissão Permanente de Licitações Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2015 e dá outras 
providências”.
O Prefeito de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII da Lei Orgânica e;
CONSIDERANDO o art. 51, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993;
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Brumadinho, para o exercício de 2015, com os seguin-
tes membros:
I.Edneia da Conceição Martins de Melo - Presidente
II.Jane Cristina Menezes Gonçalves 
III.Elaine Geralda dos Santos
IV.Rosani Damaso Messias Moreira 
V.Gabriela Aparecida Rasuck
Art. 2º. A Comissão poderá requisitar apoio técnico da Procuradoria Geral, Controladoria Interna e demais órgãos da administração, sempre 
que necessário.
Art. 3º. A Comissão será regularmente convocada com antecedência pela Chefia do Setor de Compras, Licitações e Contratos para o compare-
cimento às sessões.
Art. 4º. A comissão deliberará minimamente com 03 (três) membros presentes às sessões.
Art. 5º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um dos membros da Comissão, designado pelo Presidente.
Art. 6º. A investidura dos membros da Comissão será de (01) ano, conforme preceitua o § 4º do art. 51, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Art. 7º. Com fulcro no art. 96, da Lei Complementar n.º 039/2004, alterada pela Lei Complementar n.º 062/2011, os membros da Comissão 
pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal, pelos serviços prestados, farão jus ao recebimento de gratificação por encargos eventuais, 
no montante de 20% (vinte por cento) do vencimento base, do cargo de cada servidor, condicionada a concessão à efetiva participação dos 
mesmos nas reuniões, em cada mês de referência.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 20 de fevereiro de 2015.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 38 de 20 de fevereiro de 2014.
Brumadinho, 24 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
“Nomeia servidores para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A e C, 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 e C, da Lei 
Municipal 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 SAÚDE

NOME CARGO ADMISSÃO

Cosme Marques da Silva Superintendente de Área 01/02/2015

Ronnie Antônio dos Santos Chefe de Serviços 11/02/2015

Wagner Gonçalves Coordenador de Área 01/02/2015
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas de exonerações dos servidores mencionados 
no quadro do artigo anterior.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

ASSINATURA DIGITAL
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Brumadinho, 24 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Atos do Executivo | Convênios

1º Termo Aditivo ao Convênio 28/2014
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO 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, portador da Cédula de Identidade nº.: M-590.536 SSP/MG, inscrito no CPF 
sob o nº.: 075.812.206-30, e de outro lado a IRMANDADE DOS DEVOTOS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE ARANHA, inscrita no CNPJ 
11.733.063/0001-73, com sede à Rua Seis, n°40, Aranha, Brumadinho/MG, representada por sua Presidente, MARIA HELENA DOS ANJOS, ajus-
tam o seguinte:
1. As partes acima qualificadas celebraram em 18 de dezembro de 2014 o convênio 028/2014 que tem por objeto o repasse de recursos finan-
ceiros para manter as atividades da Irmandade dos Devotos de Nossa Senhora do Rosário.
2. O objeto deste termo é o aditamento de prazo até 28 de abril de 2015, para conclusão do projeto e prestação de contas.
3. Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do termo de convênio 028/2014.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 23 de fevereiro de 2015
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Maria Helena dos Anjos
Presidente da Irmandade dos Devotos de Nossa Senhora do Rosário de Aranha

CONVÊNIO 003/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BRUMADINHO POR 
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ESPORTES
O MUNICIPIO DE BRUMADINHO, pessoa jurídica de Direito Publico Interno inscrito no CNPJ sob o no.  18.363.929/0001-40 doravante denomi-
nada PRIMEIRO CONVENENTE neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antônio Brandão, brasileiro, portador da Cédula de Identida-
de nº.: M-590.536 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº.: 075.812.206-30, e de outro lado a Liga Municipal de Desportos de Brumadinho, inscrita no 
CNPJ nº 18.033.977/0001-70, com sede à Rua Itaguá, 1.000, Bairro Progresso, em Brumadinho – MG, CEP 35460.000, denominada SEGUNDO 
CONVENENTE, neste ato representado por seu Presidente, Senhor Valdenir Rodrigues de Castro, brasileiro, casado, aposentado, portador da C.I  
nº M-1.363.188 (SSPMG) e CPF: 151.380.116-34, celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros à Liga Municipal de Desportos de Brumadinho para execução 
do Projeto “Cidadãos do Futuro”, destinado a atender 600 jovens de 06 a 16 anos nas escolinhas de futebol em conformidade com o plano de 
trabalho, parte integrante deste termo.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Instrução Normativa STN nº 01/97 
Lei Municipal 1.715/2009
Lei Orgânica do Município de Brumadinho
Lei Municipal 2.106/2014 
Lei Municipal nº 1.459/2005
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1– DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 Realizar monitoramento, fiscalização e inspeções necessárias sobre a execução do objeto pactuado, através da Secretaria Municipal de 
Esportes;
3.1.2 Estabelecer normas e critérios a serem seguidos na prestação de contas; 
3.1.3 Repassar à SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros, observando a disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;
3.1.4 Efetuar tempestivamente a publicação do extrato deste convênio no Diário Oficial do Município, assim como dos extratos dos aditamen-
tos deste instrumento, quando houver;
3.1.5 Apreciar e deliberar, através do Departamento de Convênios, sobre a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e con-
tábil.
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Executar o objeto do presente Convênio em consonância com o Plano de Trabalho apresentado, administrando os recursos financei-
ros repassados, não podendo utilizá-los para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira deste Convênio em conformidade com o 
Plano de Trabalho;
3.2.2 – Transitar os recursos deste convênio em conta bancária específica para a movimentação dos valores recebidos;
3.2.3 – Responsabilizar-se pelo controle e execução de todas as receitas e despesas provenientes da realização do Projeto, arcando com quais-
quer ônus de natureza trabalhista, previdenciária e/ ou social decorrentes da execução deste convênio;
3.2.4 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as respectivas despesas com pessoal e fornecedores, e outras despesas 
referentes à execução do presente Convênio, inclusive obrigações previdenciárias e fiscais relativas à contratação de prestadores de serviço;
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3.2.5 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, na forma e condições estabelecidas neste convênio, ficando a Entidade responsável civil e 
criminalmente pela correta utilização dos valores repassados, cuja inobservância implicará na suspensão de novos repasses pelo PRIMEIRO 
CONVENENTE;
3.2.6 – Aplicar os recursos financeiros recebidos dentro do período de vigência do Convênio em conformidade com o Plano de Trabalho, 
observadas as determinações previstas nos incisos I e VI do art. 7º da IN/STN/1/97 (é vedado efetuar despesas com taxas bancárias, com mul-
tas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos) e no inciso IV do Art. 7º, da Instrução 
Normativa 01/2008 da Controladoria Geral (não é permitido utilizar recursos do convênio para pagamento de despesas de natureza distinta 
da previamente pactuada);
3.2.7 – Manter arquivado por 05 (cinco) anos toda a documentação pertinente a este convênio, disponível para fiscalização quando necessário;
3.2.8 - Informar ao PRIMEIRO CONVENENTE no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua ocorrência, mudanças na direção ou quaisquer outros 
fatos que de qualquer maneira possam vir a repercutir na execução do presente Convênio;
3.2.9 - Comunicar ao PRIMEIRO CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
3.2.10 - Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autori-
zado por escrito pela respectiva Secretaria Municipal, 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;
3.2.11 - Observar, na execução das despesas, os princípios da isonomia, da proposta mais vantajosa e da moralidade, devendo apresentar pelo 
menos 03 (três) orçamentos ofertados por fornecedores ou executores distintos.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 A despesa global do PRIMEIRO CONVENENTE com o presente Convênio é de R$280.144,00 (duzentos e oitenta mil, cento e quarenta e 
quatro reais) a serem depositados na conta: 2808/003/00000491-2 Banco Caixa Econômica.
4.2 As despesas decorrentes da assinatura do presente instrumento, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
02.021.001.27.812.0016 2.132  3350410000
4.3 A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 04 (quatro) parcelas de R$70.036,00 (setenta mil e trinta e seis reais).
4.4 O repasse da segunda parcela está condicionada à apresentação da prestação de contas da primeira parcela e assim sucessivamente. 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas, parcial e final, deverá ser apresentada ao Departamento de Convênios contendo:
I.Ofício de encaminhamento;
II.Anexo I (Relatório de Execução), Anexo II (Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa), Anexo III (Conciliação Bancária) Anexo IV (Rela-
ção de Pagamentos Efetuados);
III.Notas fiscais, faturas, recibos de pagamento de autônomo, contracheques originais contendo nº do convênio, nome do convenente, e 
carimbos exigidos de acordo com as normas legais;
IV.Cópia de todos os cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou comprovantes de Ted (Transferência 
Eletrônica) ou Doc, (Depósito em Conta) dos favorecidos;
V.Extrato da conta corrente específica do convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero. Em caso de prestação de contas parcial, 
apresentar extratos contendo todas as entradas e saídas para conciliação;
VI.Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
VII.Contrato de prestação de serviços com pessoa física ou jurídica quando houver;
VIII.Cópia de guias de recolhimento ou pagamento dos tributos relativos à folha de pessoal/ encargos sociais – INSS, FGTS, IRRF entre outros;
IX.Na prestação de contas parcial e final, a CONVENIADA deverá apresentar relatório de cumprimento do objeto do convênio, de acordo com 
as metas etapas e prazos estipulados no plano de trabalho, contendo relação das atividades executadas, nome e número de beneficiados, 
fotos impressas indicando número do convênio, data, local, evento e observações se necessário. 
5.2 – Os documentos citados nos itens I e II, os carimbos citados no item III e o relatório citado no item IX serão apresentados conforme mode-
los disponibilizados pelo Departamento de Convênios.
CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
I.Não são permitidos pagamentos de tarifas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhi-
mentos fora do prazo;
II.Deverão ser apresentados contratos de prestação de serviços quando se tratar de pessoal;
III.Não é permitido pagamento antecipado com recurso do convênio em nenhuma hipótese; 
IV.Todos os cheques devem ser nominais ao credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;
V.As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros docu-
mentos comprobatórios serem emitidos em nome do executor, devidamente identificados com referência ao convênio;
VI.Não serão aceitos documentos com rasuras ou com uso de corretivos;
VII.Em hipótese nenhuma poderá haver saques da conta específica do convênio;
VIII.Nenhuma despesa fora do estipulado no convênio poderá ser efetuada;
IX.Não será permitido o pagamento de despesas anteriores à vigência do Convênio;
X.Materiais permanentes adquiridos com recursos do presente convênio serão patrimoniados, identificados como recurso público e entregues 
ao município no encerramento do convênio;
XI.O convênio assinado está estritamente vinculado ao plano de trabalho previamente aprovado e somente o que estiver estipulado na plani-
lha poderá ser efetivamente executado;
XII.Deverá ser justificado todo e qualquer depósito efetuado na conta bancária específica do Convênio (se está cobrindo taxas, tarifas, multas e 
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juros ou se é contrapartida para o objetivo do plano de trabalho);
XIII. As Certidões Negativas de Contribuições Previdenciárias e Certificado de Regularidade do FGTS deverão estar em dia e acompanhar 
todas as prestações de contas como condição indispensável para recebimento da parcela subseqüente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os recursos financeiros transferidos à conta do Convênio, enquanto não utilizados, serão, obrigatoriamente, aplicados em cadernetas de pou-
pança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo, quando a sua utilização ocorrer em prazos inferiores há um mês.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, desde que necessários à sua conse-
cução, e sujeitos às mesmas condições de prestação de contas aplicáveis aos demais recursos recebidos. Caso tais rendimentos não sejam 
aplicados no objeto do próprio Convênio deverão ser devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, conforme previsto neste Convênio.
CLÁUSULA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SEGUNDO CONVENENTE
8.1 – Quando os recursos financeiros forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio e a prestação de contas não for 
apresentada no prazo exigido ou não for aprovada pelo PRIMEIRO CONVENENTE, bem como se não for executado corretamente o objeto 
deste convênio, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a SEGUNDA CONVENENTE fica obrigada 
a restituir ao PRIMEIRO CONVENENTE os valores recebidos acrescidos de juros legais e correção monetária, de acordo com o índice oficial, 
cantados a partir da data de seu recebimento.
8.2 – Quando da conclusão, denuncia, rescisão ou extinção de convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas em aplicações financeiras realizada, serão devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
O presente Convênio tem vigência da assinatura do convênio até 31/12/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO, ADITAMENTO, DENUNCIA E RESCISÃO.
10.1.1 - O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a ser 
apresentada à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com 30 (trinta) dias de antecedência, e não havendo alteração do objeto pactuado.
10.1.2- Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
10.1.3 - As partes poderão, em comum acordo, rescindir este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusulas ou condi-
ções, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexeqüível, mediante comunicação 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a Segunda Conve-
nente às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva ao direito de conveniar com a Administração Pública Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho como único e competente para dirimir quaisquer questões que porventura advirem do presente 
convênio.
E, por estarem justos e conveniados, os partícipes assinam o presente Convênio, em 03 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito legal, 
juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 24 de fevereiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Valdenir Rodrigues de Castro
Presidente da Liga

Secretaria Municipal de Administração

O Município de Brumadinho –MG, divulga a intenção em aderir como carona à ata de Registro de Preços n.º 01/2014 referente ao Pregão 
Eletrônico n.º 01/2014 da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, nos termo da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei  
Federal n.º 10.520/02 e do Decreto Estadual n.º 46.311/13 e demais legislações pertinentes ao assunto para os lotes: 1 – Execução de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública municipal; 2 – Locação de call center para recepção e despacho dos 
serviços de manutenção do sistema de iluminação e 3 – Locação de software para gestão, fiscalização do sistema de iluminação.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 37/2015 cujo objeto trata-se de aquisição de copo descartável, material de lim-
peza, de higiene pessoal para o setor de almoxarifado da Secretaria de Administração, visando atender a diversas secretarias. Empresa: woltine 
comércio e representação ltda-me. Valor: R$24.620,00. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.
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"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.
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PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 38/2015 cujo objeto trata-se de aquisição de copo descartável, material de 
limpeza, de higiene pessoal para o setor de almoxarifado da Secretaria de Administração, visando atender a diversas secretarias. Empresa: 
atacadão material de limpeza ltda. Valor: R$12.028,40. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 39/2015 cujo objeto trata-se de aquisição de copo descartável, material de lim-
peza, de higiene pessoal para o setor de almoxarifado da Secretaria de Administração, visando atender a diversas secretarias. Empresa: Gold 
Limp matérias descartáveis . Valor: R$22.200,00. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 40/2015 cujo objeto trata-se de aquisição de copo descartável, material de lim-
peza, de higiene pessoal para o setor de almoxarifado da Secretaria de Administração, visando atender a diversas secretarias. Empresa: Athos 
comércio e distribuidora ltda.. Valor: R$9.950,00. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 42/2015 cujo objeto trata-se de contratação de show artístico da banda Brasil 
70 onde se apresentou dia 14/02/2015 e da dupla Frajola e Mariola nos dias 15 e 17/02 para a realização do carnaval 2015.Valor: R$41.500, 
00.Empresa: J James produções artísticas. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. 002/15, p/ aq. medicamentos manipulados p/ Farmá-
cia da SMS, c/ forn. parc. Entrega prop: 11.03.2015, às 10h. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. 
Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. Ataide – Secretario Mun. Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. 005/15, p/ aq. mat. med. hosp., c/forn. parc. Entrega 
prop: 10.03.15, às 9h. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/. e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. Jose Paulo S. 
Ataide – Secretario Mun. Saúde

Prefeitura Mun. Brumadinho – 1º Ad. Cont. 007/15 e 1º Ad. Cont. 006/15 – reaj. óleo diesel S10 e gasolina comum. Vr. R$2,7000 e R$3,0100. Con-
tratada: Ipiranga Prod. Petróleo S/A. Ref. Pregão  061/13. Antônio Brandão – Prefeito. 
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