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Prefeitura realiza obras de melhorias 
no abastecimento de água

Várias comunidades estão sendo benefi ciadas com ampliação de
rede e perfuração de novos poços artesianos

Desde o ano passado, a Pre-
feitura está realizando obras para 
melhorias no abastecimento de 
água em várias localidades do mu-
nicípio. Novos poços artesianos 
foram perfurados, além de amplia-
ção de rede e aumento da capaci-
dade dos reservatórios. 

O Prefeito Brandão e o Secretá-
rio de Obras, Denilson Fontoura fo-
ram acompanhar o andamento das 
obras de reformulação da rede de 
fornecimento de água em Marques. 

Brumado e Retiro do Brumado: A Pre-
feitura realizou obras no sistema de 
capitação de água que abastece as 
duas comunidades, com a constru-
ção de mais uma caixa coletora e 
ampliação dos reservatórios. 

Casa Branca: Cerca de 3 quilôme-
tros de rede foram reformulados na 
região da Jangada (Casa Branca), 
com investimentos da ordem de 
100 mil reais.  

Melo Franco: Mais um poço arte-
siano, ampliação da rede e a comu-
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Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França
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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

A comunidade ganhou mais um 
poço artesiano e também já estão 
em andamento à construção de 
mais um reservatório com capacida-
de para 40 mil litros de água. Outros 
3 quilômetros de rede serão feitos 
para abastecer 40 residências que 
ainda não possuem o abastecimen-
to público.           

Outras comunidades Bene� ciadas:
Aranha: Novo poço artesiano e 

ampliação da rede de abastecimen-
to.

nidade também recebeu obras de 
reformulação da rede de forneci-
mento. 

Parque da Cachoeira: Dois poços 
artesianos foram perfurados na co-
munidade, além de ampliação do 
sistema de abastecimento. 

Alberto Flores: Reformulação da 
rede de fornecimento e amplia-
ção do reservatório da comuni-
dade. Dezenas de moradores fo-
ram benefi ciados.  

Brumadinho, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014  Ano 2 Edição 128

Comunidade de Marques

Brumado Melo FrancoBrumado Melo Franco
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Secretaria Municipal de Administração

Torna público o 7º Termo Aditivo do Contrato nº 014/2012 - Objeto: Fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético com 
senha para servidores municipais – Empresa: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, no valor total de R$650.000,00 - Antônio Brandão/ Prefeito

Torna público Extrato de Contrato nº 015/2014 - Obj: Contratação de show artístico do cantor Flávio Venturini através da empresa Trilhos2 Arte 
Ltda - ME, a se apresentar no dia 18 de janeiro de 2014, na festa de São Sebastião. Contratada: Trilhos2 Arte Ltda - ME - Valor total: R$37.000,00. 
Antônio Brandão-Prefeito.

Torna público Extrato de Contrato nº 016/2014 - Obj: Contratação de show artístico da banda Anjos de Resgate, a se apresentar no dia 18 de 
janeiro de 2014, na festa de São Sebastião. Contratada: Eraldo Silva Mattos ME - CODIMUC - Valor total: R$36.470,00. Antônio Brandão-Prefeito.

Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação. Pregão Pres. 097/13, Proc. Adm. 312/13. Aq. Cortinas, Persianas e Toldos p/ Sec. 
Educação e Sec Governo. Empresa vencedora: Distribuidora Evidence Ltda, Valor Total: R$13.600,00. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou 
brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.
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Pano de chão de algo-
dão cru ,medida mínima 
de 60x80cm,com costu-

ras laterais, alta absorção 
de umidade ,gramatura  

batida.

220  R$ 
2,49 R$547,80

SUPERMERCADO
CASA BRUMA

Art. 24, V, da Lei no 8.666/93

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO M. SAÚDE de BRUMADINHO/MG - Extrato de Contrato Pregão Presencial n° 066/13: Objeto: Fornecimento de Reagentes para Exa-
mes de Gasometria para Laboratório da SMS, Contratada: Central de Artigos para Laboratórios Ltda, Contrato n° 038/2014, Valor Global: 
R$64.548,00. Vigência: 24.01.2014 a 31.12.2014. Brumadinho, 13.02.2014. José Paulo S.Ataide/Secretário M. de Saúde.

FUNDO M. SAÚDE de BRUMADINHO/MG - Extrato de Contratos Pregão Presencial n° 069/13: Objeto: Fornecimento de Saco de Lixo, Contra-
tadas: Atacadão Material de Limpeza Ltda, Contrato n° 034/2014, Valor Global: R$ 24.185,00; Higilaf Ltda, Contrato n° 035/2014, Valor Global: 
R$2.655,00. Vigência: 15.01.2014 a 31.12.2014. Brumadinho, 13.02.2014. José Paulo S.Ataide/Secretário M. de Saúde.

FUNDO M. SAÚDE de BRUMADINHO/MG - Extrato de Contratos Pregão Presencial n° 077/13: Objeto: Fornecimento de Gases Medicinais e 
Locação de Cilindros, Contratadas: White Martins Gases Industriais Ltda, Contrato n° 039/2014, Valor Global: R$ 256.714,00; Linde Gases Ltda, 
Contrato n° 040/2014, Valor Global: R$87.298,31. Vigência: 07.02.2014 a 31.12.2014. Brumadinho, 13.02.2014. José Paulo S.Ataide/ Secretário 
M. de Saúde.

FUNDO M. SAÚDE de BRUMADINHO/MG - Extrato de Contratos Pregão Presencial n° 078/13: Objeto: Fornecimento de Gás GLP e Galões de 
Água Mineral, Contratada: Roberterra Comércio Ltda-ME, Contrato PMB n° 036/2014, Valor Global: R$108.712,00; Contrato FMS n° 037/2014, 
Valor Global: R$ 70.240,00. Vigência: 18.01.2014 a 31.12.2014. Brumadinho, 13.02.2014. José Paulo S.Ataide/Secretário M. de Saúde.
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Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata de reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia trinta de janeiro de dois mil e quator-
ze às quatorze horas e onze minutos nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, 
número 75 (setenta e cinco), centro – Brumadinho. Em primeiro momento, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros, seguido da apresen-
tação da pauta de reunião que dispõe da apresentação do Plano de Trabalho do Circuito Veredas do Paraopeba para o ano de 2014, a fim de 
formalizar convênio com a Prefeitura Municipal de Brumadinho. Pós apresentação, Rodolfo passa palavra para Érica Natália de Souza, Gestora 
do Circuito Veredas do Paraopeba que inicia-se sua fala fazendo apresentação do Circuito Veredas do Paraopeba como uma política de regio-
nalização do turismo de Minas Gerais, onde atualmente fazem parte deste circuito 15 municípios que estão no entorno de Brumadinho. Logo 
em seguida Érica apresenta o Plano de trabalho – Brumadinho 2014 aos amigos conselheiros, apresentando-lhes metas e ações para o ano em 
exercício tais como:
•Implantação do “Projeto Veredas Caminhos Limpos em Brumadinho” que consistem em ações para manter a cidade limpa e incentivo à reci-
clagem do lixo, inserindo lixeiras nos pontos turísticos
•Qualificação Profissional referente ao trade turístico
•Sensibilização e mobilização para criação da Rede de Empresários em municípios que ainda não possuem.
•Fomentar a implantação do Projeto “Cinturão Verde” que consistem em ações que visam a diminuição de poluente na atmosfera.
•Orientação e criação de novos centros de atendimentos turísticos.
•Promover um Intercâmbio Cultural, Gastronômico e Turístico entre os municípios que fazem parte do Circuito Veredas do Paraopeba.
Logo após a apresentação, o mesmo foi posto em votação cujo qual foi aprovado pela maioria dos membros do conselho. Pós aprovação do 
plano, Érica passa a palavra para a Sr. Marta, Secretária de Turismo e Cultura, que com muito entusiasmo comunica aos amigos conselheiros, 
que o próprio município irá fornecer recurso para a implementação do projeto de placas de sinalização com previsão de instalação antes 
mesmo da Copa do Mundo otimizando assim, a sinalização turística de Brumadinho e região. Após dar a notícia, todos amigos conselheiros 
presentes fazem uma salva de palmas em agradecimento a Sr.ª Marta e ao Circuito Veredas do Paraopeba sendo representado pela Sr.ª Érica 
Natália de Souza e em especial ao Prefeito Sr. Antônio Brandão que firma compromisso com esse projeto que a tanto tempo sonhamos em 
realiza-lo, afirmam. Para aumentar ainda mais a satisfação dos membros do conselho, Marta informa que já estamos trabalhando num guia 
turístico de Brumadinho e que pretendemos finaliza-lo antes mesmo da Copa. Logo após os informes, Rodolfo faz as considerações finais 
declarando o término desse encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.
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