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Prefeitura finaliza o Plano Local
de Habitação de Interesse Social

Durante a plenária, foram apresentadas as principais
propostas para a efetivação do Plano

 A Secretaria Municipal 
de Ação Social, através do 
Setor de Habitação de 
Interesse Social, empe-
nhado em buscar alter-
nativas para soluções das 
questões da Habitação de 
Interesse Social do Muni-
cípio, finalizou, em audi-
ência pública realizada no 
plenário da Câmara Muni-
cipal, no último dia 1° de 
dezembro, o Plano Local 
de Habitação de Interesse 
Social – PLHIS. O evento 
contou com a presença 
de autoridades e socieda-
de civil.
 A plenária contou 
com apresentação das 
estratégias de ação que 
consiste na definição de 

mecanismos para resolver 
os principais problemas, 
especialmente no que se 
refere à habitação de in-
teresse social. No plano 
constam diretrizes e ob-
jetivos da política local 
de habitação, linhas pro-
gramáticas e ações, me-
tas a serem alcançadas e 
a estimativa dos recursos 
necessários para a efeti-
vação do plano, por meio 
de programas ou ações, 
identificando as fontes 
existentes e, ainda, os in-
dicadores que permitam 
medir a eficácia do plane-
jamento.
 A prefeitura contratou 
uma empresa, através de 
processo licitatório, para 

elaboração do Plano Local 
de Habitação de Interesse 
Social – PLHIS, visando a 
adesão do Município ao 
Sistema Nacional de Ha-
bitação de Interesse So-
cial – SNHIS. O processo 
de elaboração plano foi 
iniciado no ano de 2009, 
no entanto não foi con-
cluído, impossibilitando 
assim o acesso do municí-
pio aos recursos. 
A elaboração do PLHIS 
teve início no mês de 
agosto de 2015 e está 
apresentado em 3 etapas: 
Etapa I: Proposta Metodo-
lógica; Etapa II: Diagnós-
tico Habitacional; Parte 
I – Contexto - Parte II – 
Diagnóstico Habitacional; 

Etapa III- Estratégias de 
ação.
 Com este diagnóstico, 
Brumadinho se torna apto 
a captação de recursos do 
Fundo Nacional de Habi-
tação de Interesse Social, 
destinados a implemen-
tar políticas habitacionais 
direcionadas à população 
de baixa renda, além de 
ter um diagnóstico que 
possibilita a busca de ou-
tras fontes de recursos, 
sejam eles municipais, es-
taduais, federais e ou pri-
vados. Para informações, 
entre em contato com a 
Secretaria Municipal de 
Ação Social através do te-
lefone 31 3571-2242 ou 
31 3571-3656.
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Ato republicado para correção de erro material

DECRETO Nº 235 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015.
“Dispõe sobre nomeação dos titulares para movimentação da conta bancária do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico 
de Brumadinho.” 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.744 de 18 de agosto de 2009 e o Decreto nº. 110 de 16 de novembro de 2010;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para movimentar e assinar os atos relativos ao Fundo Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico junto 
às instituições financeiras, a Secretária Municipal de Turismo e Cultura e a Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e 
Paisagístico, nas pessoas de Marta Gomes de Deus Boaventura e Webert Douglas Fernandes, respectivamente.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Republicado para correção de erro material

Atos do Executivo

DECRETO Nº 237 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.
“Nomeia os membros do Conselho Tutelar de Brumadinho para o quadriênio 2016/2019”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, VII, da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.696 de 25 de julho de 2012 que ‘Altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares;
CONSIDERANDO as Leis Municipais 1.785 de 26 de fevereiro de 2010, 2.036 de 27 de dezembro de 2013 e 2.126 de 31 de março de 2015;
CONSIDERANDO o Edital nº 001/2015 de 01 abril de 2015 que dispõe sobre o processo de escolha do Conselho Tutelar do Município de Bruma-
dinho;
CONSIDERANDO o resultado da quarta etapa do processo de escolha que trata da eleição dos candidatos realizada em 04 de outubro de 2015.
DECRETA
Art. 1° - Ficam nomeadas as candidatas abaixo relacionadas para compor o Conselho Tutelar de Brumadinho, para o quadriênio 2016/2019:
• Rosângela de Jesus Pedrosa;
• Simone Gomes Brazil;
• Rozilene Luzia Maciel Netto;
• Rosinalva de Jesus Nunes e;
• Maria Regina de Souza Silva.
Art. 2°- Ficam nomeados como suplentes os candidatos abaixo relacionados:
• Matheus Olvera Rios – 1º Suplente;
• Sandra Daniele da Costa – 2º Suplente;
• Monica De Souza Murta – 3º Suplente;
• Adriana Rezende Silva – 4º Suplente e;
• Camilla Fernandes Fonseca – 5º Suplente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brumadinho, 02 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 238 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.
“Altera dispositivo do artigo 1º do Decreto 231 de 25 de novembro de 2015, que ‘Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal 
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de Esportes de Brumadinho’.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município; 
CONSIDERANDO o ofício nº 55/2015 da Secretaria de Esporte, Lazer e Eventos indicando novos membros a fim de representar a Secretaria de 
Ação Social no Conselho Municipal de Esportes de Brumadinho – COMESB;
DECRETA:
Art. 1º. A alínea “b” do inciso I do artigo 1º do Decreto 231 de 25 de novembro de 2015, que “Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conse-
lho Municipal de Esportes de Brumadinho”, passa a viger com a seguinte alteração:
I - REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL:
(...)
b) SECRETARIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL
Titular: Cristhie Temporim
Suplente: Gleisson Antônio Ferreira
(...)
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a alínea “b” do inciso I do artigo 1º do Decreto 231 de 25 de novembro de 2015.
Brumadinho, 02 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão

Prefeito MunicipalConselhos Municipais

Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social – CGFHIS
Ata da Reunião ordinária do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social – CGFHIS. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro 
de 2015, às 13h30min, observando quorum necessário realizou-se na Secretaria Municipal de Ação Social, situado à Rua Aristides Passos, núme-
ro 300, Centro, Brumadinho/MG – CEP 35.460-000 reunião ordinária tendo como pauta:1) Posse dos novos membros indicados; 2) Discussão do 
Novo Regimento Interno 3) Informes da Mesa. Estiveram presentes os Conselheiros: Sergiana Pereira Torres (SUPLENTE – Secretaria Municipal de 
Ação Social); Jane da Gloria Mota Barbosa (TITULAR – Secretaria Municipal de Planejamento); Marielza Custódia de Lima (SUPLENTE – Secretaria 
Municipal de Governo); Bráulio Guimarães (TITULAR – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); Euller Leite 
Batista (TITULAR – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); Antorildo Ladislau (TITULAR – Entidade Prestadora 
de Serviços da Assistência Social); Antônio Aluísio de Oliveira Figueiredo ( Entidade de Desenvolvimento Econômico e Social); Rozilene Luzia 
Meciel ( Associação dos moradores da comunidade de Conceição de Itaguá); Alessandra Cristina de Oliveira ( Associação dos moradores da 
comunidade de Conceição de Itaguá); Funcionárias da Casa dos Conselhos:Maria Elizabete Campos(Coordenadora) e Thayne Silva (Estagiária).
A reunião foi iniciada pela Sra. Sergiana Torres que cumprimentou os presentes se apresentou e informou sobre a pauta. A mesma Informou que 
todas as metas propostas pelo setor de habitação social da SMAS para o ano de 2015 foram cumpridas, enfatizando a finalização do Plano Local 
de Habitação de Interesse Social - PLHIS e esclareceu a importância do mesmo para captação de recursos, visando investimento na habitação de 
interesse social do município. Ressaltou ainda que aconteceu no dia 24/11/15 processo licitatório para compra de material de construção que 
irá beneficiar mais de 20 famílias e a compra já realizada do material de construção para levantar muro de arrimo no distrito de Aranha. A Sra. 
Sergiana informou sobre a nova composição do conselho, apresentando os novos conselheiros indicados que foram aprovados por todos os 
presentes, ressaltou que o mandato é de 4 anos conforme Lei 1.774/2010, informou ainda sobre a nova composição da mesa diretora que terá 
como Presidente o Secretário Municipal de Ação Social Sr. Rogério Luzia Fernandes Maciel, Vice Presidente Sergiana Pereira Torres, secretária 
executiva Marielza Custodia de Lima e Suplente Sra. Jane da Glória Motta Barbosa. Empossados todos os novos membros do CGFH, a Sra. Ma-
rielza iniciou a leitura proposta do novo regimento interno, a Sra. Sergiana fez esclarecimentos sobre alguns artigos, foram feitas algumas altera-
ções sugeridas pelos presentes e a proposta do novo regimento interno será enviado a todos os conselheiros para leitura e possíveis sugestões 
visando aprovação na próxima reunião do CGFH nos termos da lei. 1.774 de 2010. A Sra. Sergiana esclareceu sobre a importância da participação 
de todos os conselheiros na II Audiência Pública que será realizada no dia 01(primeiro) de dezembro de 2015 às 19h na Câmara Municipal de 
Brumadinho, ressaltando que os conselheiros tem que aprovar o Plano Local de Habitação Social - PLHIS, sendo esta uma das exigência do mi-
nistério das Cidades para habilitação do município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS. A Sra. Rozilene falou sobre uma 
determinada família que foi retirada de sua casa por causa da vulnerabilidade em que a família se encontrava referente a moradia, a conselheira 
enfatizou ainda a questão habitacional precária em que algumas famílias estão vivendo no município. A Sra. Sergiana disse que atualmente tem 
49 famílias beneficiadas pelo Auxílio Moradia, 23 (vinte e três) destas tiveram suas casas interditadas ou demolidas, sendo que algumas estão 
sendo beneficiadas com o auxílio moradia há mais de 5 (cinco) anos. A mesma ressaltou ainda que o benefício é temporário e é necessário a 
implementação de um programa de habitação de interesse social no município para sanar definitivamente o problema da moradia que atinge 
especialmente as famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Nada mais havendo a declarar, eu, Thayne Silva (Estagiária), lavrei a presen-
te ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes

Secretaria Municipal de Saúde
 

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público Pregão Pres. nº 046/2015, p/ Reg. de Preços p/ aq. carne bovina, su-
ína e outros, p/ 12 meses. Entrega prop: 17.12.2015, às 09:00 hs. 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
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Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
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Atos do Legislativo

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2015
CONVITE Nº 06/2015
DECISÃO FINAL DE RECURSO
DA: Presidência da Câmara Municipal de Brumadinho
PARA: Comissão Permanente de Licitação
Assunto: recurso interposto pela empresa Construtora Davi Shalom EIRELI.
Considerando o recurso interposto pela empresa licitante, acima referida, contra decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou 
válida a proposta da empresa Arvel Dragagem Comércio e Transportes Ltda-ME;
considerando a manutenção da decisão da Comissão de Licitação, conforme documento anexo, que indeferiu totalmente o recurso em tela;
considerando que, na forma da legislação aplicável, diante da manutenção de sua decisão, a Comissão de Licitação remeteu os autos para aná-
lise e decisão por esta Presidência; 
considerando o disposto no Edital de Licitação, nas demais normas aplicáveis ao certame em tela, e no parecer da Assessoria Jurídica, mencio-
nados na decisão da Comissão, exponho sucintamente e passo a opinar:
I – Quanto à alegação contida no recurso, há que se considerar como data inicial da validade da proposta o dia de sua abertura, previsto no ins-
trumento convocatório do certame, conforme já exposto na decisão preliminar, emitida pela Comissão Permanente de Licitação. Não há que se 
falar noutra data, visto que o edital prevê, de forma clara e inquestionável, que a proposta valerá por sessenta dias contados da data de abertura 
dos envelopes. Neste sentido é o que preveem os itens 8.1.6 e 8.4.2 do edital, já mencionados na decisão da Comissão de Licitação.
II - Da mesma forma, respeitado o conteúdo do edital, infere-se que a Comissão agiu no melhor exercício dos princípios aplicáveis à Adminis-
tração Pública, sem ferir os princípios da isonomia e da legalidade, como alegado pelo recorrente. Aliás, evidenciou-se que a Comissão buscou, 
sobretudo, selecionar a proposta mais vantajosa à Câmara Municipal.
Diante disto, e consideradas as informações contidas nos autos deste processo licitatório, DECIDO PELO INDEFERIMENTO TOTAL DO RECURSO 
EM REFERÊNCIA E MANTENHO A DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, que classificou e declarou vencedora a proposta da em-
presa Arvel Dragagem Comércio e Transportes Ltda-ME.
Publique-se e dê ciência a quem de direito, na forma da lei.
Câmara Municipal de Brumadinho, 30 de novembro de 2015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA

DECISÃO DE RECURSO
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2015
CONVITE Nº 06/2015
OBJETO: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução de obras de reforma dos passeios do entorno da Câ-
mara Municipal de Brumadinho.
ASSUNTO: análise, pela Comissão Permanente de Licitação, do recurso apresentado pela empresa Construtora Davi Shalom EIRELI.
Excelentíssimo Senhor Vereador Henerson Rodrigues de Faria
Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho/MG,
Tratam os autos em epígrafe de processo licitatório, na modalidade convite, visando a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de execução de obras de reforma dos passeios do entorno da Câmara Municipal de Brumadinho, os quais submetemos à consideração 
de Vossa Excelência em atendimento ao item 16.2 do instrumento convocatório c/c art. 109, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93.
1 – RELATÓRIO:
Superada a fase interna do referido convite, no dia 19 de novembro deste ano ocorreu sessão pública para abertura dos envelopes contendo 
documentos de habilitação e proposta, visando a contratação do objeto ora designado, sagrando-se vencedora do certame, a priori, a empresa 
Arvel Dragagem Comércio e Transportes Ltda-ME, com valor global de R$ 112.842,34 (cento e doze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta 
e quatro centavos). Foi aberto o prazo recursal, na fase de propostas, nos termos da legislação.
Utilizando-se do permissivo legal, o representante da empresa Construtora Davi Shalom EIRELI ingressou, tempestivamente, com recurso contra 
a decisão da Comissão Permanente de Licitação, que considerou válida a proposta da empresa vencedora. 
Atendendo à disposição legal e editalícia, os demais licitantes foram cientificados da interposição do recurso mencionado e do prazo para apre-
sentação de contrarrazões recursais/impugnação. Não foram apresentadas contrarrazões/impugnações por quaisquer das empresas licitantes.
Diante disto, passamos à análise do recurso interposto pela empresa Construtora Davi Shalom EIRELI, em conjunto com as normas (legais e 
editalícias) aplicáveis ao caso sob análise.
Foram juntados ao processo os comprovantes de comunicação aos licitantes de todos os atos pertinentes, bem como parecer da Assessoria 
Jurídica da Câmara tratando do assunto.
Em síntese, é o relatório.
2 – ALEGAÇÕES CONTIDAS NO RECURSO:
No tocante ao recurso, verifica-se que o mesmo traz em seu bojo, em síntese, a alegação de que a Comissão deveria ter desclassificado a ofer-
ta da empresa Arvel Dragagem Comércio e Transportes Ltda-ME, pelo fato estar com data de 17/11/2015, ou seja, dois dias antes da data de 
abertura dos envelopes. Segundo a recorrente, isto interfere diretamente na validade da proposta, que não pode ser inferior a sessenta dias 
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contados da data prevista para a abertura dos envelopes, contrariando o conteúdo do edital, nos seus itens 8.1.6 e 8.4.2. Alega ainda que, ao 
tomar tal decisão, a Comissão Permanente de Licitação afrontou os princípios da legalidade e da igualdade. 
3 – CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO:
A despeito do alegado no recurso, este não pode prosperar. O edital desta licitação dispõe, de fato, que a validade da proposta deverá obedecer 
ao prazo mínimo de 60 (sessenta ) dias. No entanto, deve-se levar em conta todo o conteúdo da norma editalícia, no item 8.1.6, que estabelece 
que o prazo de validade da proposta será de “no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da mesma”. Se a proposta foi aberta 
no dia 19 de novembro de 2015, presume-se que esta valerá por sessenta dias a partir desta data, e não daquele prevista no documento ques-
tionado, mesmo porque a simples participação do licitante no certame já o faz incidir no previsto no item 8.4 e 8.4.2, que assim dispõe: “8.4. Ao 
apresentar proposta, fica subtendido que a licitante: [...] 8.4.2. aceita o prazo de validade mínimo da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da 
abertura da proposta”. 
Corroborando a tese desta Comissão, apenas para fins de argumentação, importante que se aceite que erros podem ocorrer na formulação 
de documentos. Antevendo fatos como este, o instrumento convocatório deste convite prevê, no item 10.10, que “a Comissão Permanente de 
Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetam o seu conteúdo.” 
Com relação à alegação de afronta ao princípio da legalidade, ponderamos que, como demonstrado acima, a decisão da Comissão Permanente 
de Licitação está fundamentada integralmente no previsto normativo, e vinculada ao instrumento convocatório. 
No tocante à igualdade, com o devido acato, não se verifica quaisquer afrontas à isonomia, haja vista que todos os concorrentes usufruíram de 
seus direitos como licitantes, no mesmo nível de igualdade, sem qualquer desequilíbrio nos julgamentos por esta Comissão. 
A Comissão Permanente de Licitação tomou e toma decisões sempre baseda nos preceitos basilares da Administração Pública, sem deixar de 
observar os princípios pertinentes e próprios ao processo licitatório. O que se objetivou, no caso em julgamento, foi obter a proposta mais 
vantajosa à Administração da Câmara. Aliás, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração está insculpida no art. 3º da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
4 – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitação decide pelo INDEFERIMENTO TOTAL DO RECURSO da empresa/licitante Construtora 
Davi Shalom EIRELI. 
À consideração superior, nos termos da legislação pertinente.
Brumadinho, 30 de novembro de 2015.
Robson da Silva Laia - Presidente
Patrícia Carla Silva Faccion - Vice-Presidente
Marcos Paulo Campos Gonçalves - Membro
Aline Malaquias Quintão - Membro


		2015-12-03T09:24:05-0200
	TALLES VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA:10060344636




