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Prefeitura cobra melhorias 
no abastecimento de água
Contrato com a empresa vencedora da licitação deverá ser reativado

Representantes da Prefei-
tura e da COPASA voltaram a 
discutir na manhã desta quin-
ta-feira, 21 de novembro os 
problemas de abastecimento 
de água no município de Bru-
madinho. 

Na oportunidade, o Prefei-
to Antônio Brandão cobrou 
dos representantes da empre-
sa a efetivação das medidas já 
acordadas em reuniões anterio-

e 650 mil de reais, sendo que 
2 milhões serão para comple-
mentação de seis trechos de 
interceptação e o restante do 
investimento para melhoria 
do abastecimento de água do 
bairro Salgado e Filhos.

A Prefeitura não medirá es-
forços para que ocorra a reati-
vação legal do contrato já fir-
mado, com vista a evitar que 
seja necessária nova licitação 
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res e determinou que a Secreta-
ria Municipal de Planejamento 
e Coordenação realize conta-
tos com a empresa SOCIENG, 
vencedora da licitação, promo-
vida pela administração 2005-
2008, para a reativação do con-
trato para o início imediato das 
obras de melhorias de forneci-
mento de água. 

A COPASA deverá liberar a 
quantia de mais de 2 milhões 

que, além de durar em média 
de 90 dias, poderá atrasar ain-
da mais as obras citadas. Após 
a reunião, os representantes da 
COPASA transmitiram aos vere-
adores as informações presta-
das na ocasião.  

O executivo aguarda a en-
trega do projeto e cronogra-
ma das obras para solucionar o 
problema com o abastecimen-
to de água no município. 
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Secretaria Municipal de Administração

Torna público Extrato de Contrato nº 194/2013 - Obj: Execução de obras de construção de dispositivo de drenagem no aterro sanitário munici-
pal. Contratada: ARVEL DRAGAGEM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - Valor total: R$ 101.215,71. Antônio Brandão-Prefeito.
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