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Prefeitura garante reativação da 
linha direta via BR-381 para BH  

Prefeito Brandão concentra esforços para solucionar problemas enfrentados pela população

A Prefeitura concentra esfor-
ços para solucionar os proble-
mas ocasionados à população 
de Brumadinho com a implan-
tação novo sistema de transpor-
te metropolitano na região, sob 
responsabilidade do Governo do 
Estado. Em reunião nesta quar-
ta-feira, 9 de julho, na Cidade Ad-
ministrativa, com o secretário de 
Estado de Transportes e Obras 
Públicas Fabricio Torres Sampaio 
e com o presidente do Sindicato 
das Empresas de Transporte de 
Passageiros Metropolitano (Sin-
tram), Rubens Lessa Carvalho, o 
Prefeito Brandão obteve a garan-
tia da reativação da linha Bruma-
dinho-Belo Horizonte, via BR-381. 
A linha volta a funcionar a partir 
da próxima segunda-feira, 14 de 
julho. 

Inicialmente, a linha direta até 
Belo Horizonte funcionará nos 
mesmos horários que funcionava 
antes das mudanças. Mas, confor-
me se comprometeu o presiden-
te do Sintram e diretor da Saritur, 
concessionária de transporte co-
letivo intermunicipal que atende 
o município, a empresa fará estu-
dos para ampliar os intervalos de 

Também ficou acertado que, 
ainda no final deste mês, confor-
me adiantou o secretário Fabrício 
Sampaio, a Setop fará uma pesqui-
sa com os usuários do Terminal de 
Sarzedo para avaliar o nível de sa-
tisfação da população e colher su-
gestões para a melhoria do siste-
ma. O secretário reconheceu os 
erros ocasionados pelo novo siste-
ma de transporte e a necessidade 
de um plano de ação para solucio-
nar os problemas. 

Acompanhado pelos prefeitos 
de Mário Campos, Elson da Silva 
Santos Júnior, e de Sarzedo, Wer-
ther Rezende, Brandão expôs ao 
secretário de Transportes e Obras 
Públicas os problemas ocasio-
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partidas dos ônibus.
A empresa também fará um 

ajuste nos horários para reduzir 
o tempo de espera dos passagei-
ros no Terminal Metropolitano de 
Sarzedo. Em relação ao preço das 
tarifas, a empresa começa nesta 
quinta-feira, 10 de julho, durante 
10 dias, uma campanha para dis-
tribuir, gratuitamente, o cartão 
de transporte aos usuários. Have-
rá um posto de carregamento de 
créditos do cartão na Rodoviária 
de Brumadinho. Dessa forma, até 
o próximo dia 19 de julho, o usuá-
rio ganhará o cartão gratuitamen-
te na rodoviária ou no momento 
em que adquirir a passagens nos 
próprios ônibus.

nados aos usuários do transpor-
te coletivo intermunicipal desde 
a implantação do Terminal Metro-
politano de Sarzedo, no último dia 
5 de julho. Em ofício assinado pe-
los prefeitos dos três municípios, 
eles cobram, em caráter, urgente, 
medidas efetivas para atender as 
demandas da população.

O Terminal, conforme apon-
tam no documento, passou a ser 
um grande pesadelo para os usu-
ários. Eles reforçam que altera-
ções ocasionadas pelo novo sis-
tema de transporte na região 
prejudicaram os usuários, que re-
clamam do preço das tarifas, da 
demora nas viagens, bem como 
da superlotação dos ônibus.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 061/14, Proc. Adm. 151/14. Contratação de empre-
sa para fornecimento de lanches para consumo durante treinamentos, curso, seminários, oficinas e reuniões de serviço administrativo para 
atender a Sec. Municipal de ação social, durante o exercício de 2014. Abertura: 22/07/2014, às 9h. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou 
brumadinho.registrocom.net Inf. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 065/14, Proc. Adm. 156/14. Aquisição de ferramentas 
e material hidráulico, para a Sec. Municipal de Meio Ambiente e Almoxarifado da Sec. Municipal de Administração, mediante fornecimento 
único. Abertura: 23/07/2014, às 09h. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o 1° termo aditivo de prorrogação de prazo  ao contrato nº 87//2013, Locação de imóvel para 
abrigar instalações da UAITEC pelo período de 12 meses Locador :Sollar Empreendimentos. Valor mensal: 6.331,04 Antônio Brandão/Prefeito 
Municipal

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento 

Legal
Especificação

Valor total
contratado 

Empresa

PA
157

62 Art. 24 – inciso XIII
Aquisição de malha de ferro 
e arame recozido para Secre-

taria do Meio Ambiente. 
R$983,00

FERRO E AÇO TAKONO 
S/A

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO PREGÃO PRESENCIAL 064/2014 – PA: 0154/2014– OBJ: AQUISIÇÃO DE MAS-
SA ASFALTICA USINADA APLICADA A FRIO SACO 25KG – DO: 02.23.01-15.452.0032.2147-3.3.90.30.00  – ABERTURA: 24/07/2014 ÀS 9H – LOCAL: 
AV. INHOTIM, 600 – PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – EDITAL DISPONIVEL: 031 3571 6985  SITE: BRUMADINHO.REGISTRO-
COM.NET OU BRUMADINHO.MG.GOV.BR

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Aviso de licitação – O FMS torna público  Pregão Pres. 039/14, p/ aq. gêneros alimenticios, c/ forn. unico. 
Entrega prop.: 24.07.14, às 9h. Edital no site: http:// brumadinho.registrocom.net/ e www.brumadinho.mg.gov.br. Inf.:(31) 3571.2923/7171. 
José Paulo S. Ataide – Secretario Saúde.
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