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Rede de Empresários do turismo 
participam do Bate Papo com o Prefeito
Reunião abre espaços para desenvolvimento do setor turístico em Brumadinho 

O Prefeito Brandão e sua 
equipe de governo receberam 
na manhã desta terça-feira, 13 
de maio, a Rede de Empresários 
do setor do turismo de Brumadi-
nho para um “Bate Papo”. O en-
contro foi realizado no Auditó-
rio da Secretaria Municipal de 
Educação e contou com parti-
cipação de empresários da rede 
hoteleira, proprietários de res-
taurantes, pousadas, empresas 
de turismo, conselheiros e re-
presentantes do Inhotim.  

Na abertura do encontro, a 
representante da Rede de Em-
presários, Inês Saad fez uma ex-
planação sobre a formação da 
Rede e o que ela significa ho-

brado, feito com recursos pró-
prios. Outras ações apontadas 
pelo Prefeito foram as assinatu-
ras dos termos de condicionan-
te socioambiental e de coope-
ração ambiental, que já estão 
garantindo o asfaltamento de 
algumas estradas do municí-
pio, como a Serra da Conquis-
tinha e o início das obras entre 
Casa Branca – Piedade do Parao-
peba, que começará na próxima 
semana. Outro ponto coloca-
do pelo Prefeito foi a finalização 
dos trabalhos para a colocação 
da sinalização no município, 
que deverá ocorrer num prazo 
de 90 dias. 

Brandão ressaltou também 
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je para a economia do municí-
pio. Entre os temas mais discu-
tidos pelos empresários estão: o 
asfaltamento dos principais tre-
chos de interligação turística do 
município, sistema de sinaliza-
ção com informações turísticas 
em bilingue, alvarás de funcio-
namento, serviços de telefonia 
celular, transporte público, cole-
ta de lixo e políticas públicas vol-
tadas para o setor.  

O Prefeito Brandão agrade-
ceu a receptividade dos em-
presários e falou sobre o anda-
mento de alguns projetos para 
melhoria da infraestrutura co-
mo, por exemplo, o asfalto de 
Soares, Águas Claras e Eixo Que-

o compromisso do governo em 
firmar novas parcerias para a 
concretização do asfaltamento 
de outros trechos e a elabora-
ção de políticas públicas volta-
das para o setor. A Rede de Em-
presários foi formada em 2006 
e hoje emprega diretamente 3 
mil pessoas e outras mais de 8 
mil indiretamente. O Bate Papo 
com o Prefeito têm como ob-
jetivo aproximar a população 
e entidades representativas do 
Poder Executivo e verificar de 
perto as principais necessida-
des do município. O próximo 
“Bate Papo com o Prefeito”, se-
rá realizado na comunidade de 
Palhano.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG.Aviso: A PMB torna público, que no Pregão Presencial Nº 026/2014, Aquisição de Material de Limpeza, hi-
giene pessoal e outros para  a Administração,foram consideradas Vencedoras  as empresas: Ideal Química Indústria de Detergentes  Ltda: Item 
06; Woltine Comércio e Representações Ltda: Itens 07,10,11,12,17,25,26,28,29,30,31,32,34,39,42,46,47, e 48; Poliplac Distribuidora Ltda: Item 
53;Higilaf Ltda: Itens 09,13,21 e 27;Comercial Vener Ltda-EPP: Itens 15,18 e 22;Distribuidora Irmãos Santana Ltda. Itens: 19,20,23,24 e 38;Gold 
Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda-ME: Itens 44 e 45; Difarmig Ltda: Item: 37. Fica aberto o prazo recursal previsto no Edital.Ver 
site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho-Homologo PP 14/14 ref.a contratação de empresa p/ prest.de serviços de locação de ambulância tipo UTI 
MÓVEL, por 06 meses, sendo venc.:TRD Serviços e Administração Ltda-item:01.Vr total R$166.800,00-Homologo 13/14-ref.aq. de cadeira de 
rodas adulto p/ a atenção básica, forn.único. sendo venc.Alta Farma Com. E Rep.Ltda-item:01.Vr total R$11.664,10. Homologo   PP 16/2014, ref. 
aq. de dietas enterais e fórm. infantis, forn. Parc., sendo venc.Difarmig Ltda-itens: 01,03,09; Pharmanutri Com.de Med.e Prod.Nutricionais Ltda-
-itens:02,04,05, 08,11;Item rev.:10;Viamed Comercial Ltda-itens:06,07.Vlr total R$80.707,20. Homologo   PP 007/2014, ref. aq. de ração canina, 
forn. Parc., sendo venc. Mercearia Campos e Rabelo Ltda. Vlr total R$20.550,00. Brumadinho 13.05.14-José Paulo Silveira Ataíde- Gestor do 
Fundo Mun.de Saúde Brumadinho
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