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Prefeitura realiza
3º Passeio de Mountain Bike
Mais de 100 ciclistas participaram do evento em meio a trilhas e obstáculos 
Repetindo o sucesso dos 

anos anteriores, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Lazer e 
Eventos e Liga de Desportos, 
promoveu no sábado, 24 de 
outubro, a 3ª edição do Pas-
seio de Mountain Bike de 
Brumadinho. O evento con-
tou a participação de 118 ci-
clistas, entre profissionais e 
amadores, que percorreram 
cerca de 20 km de trilhas e 
estradas do município.

O percurso iniciou na 

Quadra de Esportes, passan-
do pela Cohab e subindo a 
Serra da Conquistinha. De-
pois passou por uma trilha 
que dá acesso a Conceição 
de Itaguá e lá fizeram uma 
parada para hidratação. Em 
seguida, o passeio conti-
nuou pela estrada que leva 
a Mato Dentro. O percurso 
ainda passou por fazendas, 
onde os ciclistas enfrenta-
ram os desafios de brejos 
e trilhas no meio do mato, 
até chegar na comunidade 

do Soares, voltando por Jo-
sé Henriques e chegando 
novamente à Quadra de Es-
portes. Foi montada uma in-
fraestrutura completa para 
atender os esportistas, com 
equipes de emergência e 
Setransb para apoio no tra-
jeto.

Antes do passeio houve 
um café da manhã reforça-
do para os participantes e 
distribuição de camisas per-
sonalizadas para os atle-
tas. Na chegada foi servido 

um almoço de confraterni-
zação e sorteio de brindes.  
Para participar, cada atleta 
fez a doação de um pacote 
de fraldas, que será destina-
da à APAE de Brumadinho 
através da Liga Municipal de 
Desportos.

O 3° Passeio de Mountain 
Bike de Brumadinho visou, 
além de valorizar a modali-
dade esportiva, proporcio-
nar mais qualidade de vida 
aos brumadinhenses e pro-
mover a interação social.

Percurso passou por fazendas, e os ciclistas enfrentaram 
os desafios de brejos e trilhas no meio do mato



Brumadinho, 23 de outubro de 2015 Página 2 de 2Diário Oficial de Brumadinho - Edição 540

"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

Atos do Executivo

DECRETO Nº 208 DE 23 DE OUTUBRO DE 2015.
“Aprova remembramento de lotes localizados no bairro Recanto do Vale II, Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003;
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 73/2015 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO os pareceres; técnico da Secretaria de Planejamento (fl. 17) e jurídico da Procuradoria (fls. 19 e 20), favoráveis nos autos em 
referência;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o remembramento dos lotes 15 e 16 da quadra 03, localizados no bairro Recanto do Vale II, com área de 1.000,00m² cada 
um, de interesse Ronald Faleiro Bastos – CPF: 737 434 296 91 e outra.
Art. 2º. O remembramento a que se refere o artigo anterior originou o lote 15–A medindo 2.000,00m², com frente para Alameda da Seriema, 
conforme planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 180 dias a contar da data de publicação 
deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de outubro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 209 DE 23 DE OUTUBRO DE 2015.
“Aprova remembramento de lotes localizados no bairro Presidente, Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003;
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 72/2015 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO os pareceres; técnico da Secretaria de Planejamento (fl. 16) e jurídico da Procuradoria (fls. 22 e 23), favoráveis nos autos em 
referência;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o remembramento dos lotes 01, 02 e 03 da quadra 01, localizados no bairro Presidente, com área de 332,32m², 288,17m² 
e 389,67m², respectivamente, de interesse Ildeu Alvino Cruz – CPF: 075 814 086 04 e outra.
Art. 2º. O remembramento a que se refere o artigo anterior originou o lote 01–A medindo 1.010,16m², com frente para Rua Presidente JK, con-
forme planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 180 dias a contar da data de publicação deste 
Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 23 de outubro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG.O prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições, declara revogado o processo de Licitação 053/2015, 
Pregão Presencial 022/2015, com amparo legal no artigo 49 da Lei 8.666/93. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho – Homologo  PP 37 / 2015 – ref.a aquisição de dietas enterais para pacientes adultos e infantis do SUS de 
Brumadinho pelo prazo até 31.12.2015, sendo vencedoras as empresas: Pharmanutri Com.de Med. e Prod. Nutricionais Ltda - item: 01; Viamed 
Comercial Ltda – item: 02.  Itens desertos: 03,04. Valor Global: R$ 9.720,00.Brumadinho,23 de outubro de 2015, José Paulo Silveira Ataide - Gestor 
do Fundo Municipal de Saúde.
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