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Governador lança edital da nova 
via de acesso a Brumadinho

Orçada em R$ 41 milhões, obra é esperada há mais de 30 anos pela população 
O governador Alberto Pinto 

Coelho assinou nesta quarta-
-feira, 2 de julho, despacho que 
autoriza a licitação das obras 
de construção da nova via de 
acesso ao município, incluídas 
no Programa Caminhos de Mi-
nas. Com a presença de várias 
autoridades estaduais e muni-
cipais, a cerimônia, aberta pelo 
coral “De Canto a Canto”, reuniu 
mais de 350 pessoas no Esta-
cionamento Municipal de Bru-
madinho.

Por meio do Despacho Go-
vernamental Nº 163/2014, o 
governador determina à Se-
cretaria de Estado de Transpor-
tes e Obras Públicas (Setop) e 
ao Departamento de Estrada 
de Rodagem (DER-MG) que 

a administração do Prefeito 
Brandão. “O senhor é um ho-
mem muito feliz por ter a con-
fiança do povo de Brumadinho 
pela brilhante administração 
que vem fazendo à frente da 
Prefeitura”, sublinhou.

Em tom emocionado, o Pre-
feito Brandão também desta-
cou a obra como uma conquis-
ta histórica para o município. 
“Hoje é um dia muito especial, 
um dia aguardado há mais de 
30 anos pelo povo de Bruma-
dinho”, afirmou. Brandão ob-
servou que o município está 
crescendo muito e que a obra 
vai representar mais progresso 
e desenvolvimento para a eco-
nomia do município. Elogiou 
o compromisso do governa-
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priorizem a abertura do pro-
cesso de licitação da obra. 

Em sua fala, o governador 
destacou a importância da 
obra, orçada em R$ 41 milhões. 
“É uma alegria estar em Bruma-
dinho para trazer boas notícias. 
A construção desse complexo 
viário é um sonho antigo que 
começa a se tornar realidade”, 
afirmou.  Alberto Pinto Coelho 
acrescentou que, além de re-
solver um problema da comu-
nidade, a obra também atende 
a uma demanda de Inhotim.

Pinto Coelho salientou, ain-
da, que a obra tem uma impor-
tância muito grande não só pa-
ra Brumadinho, mas para todo 
o estado de Minas Gerais.  O 
governador também elogiou 

dor Alberto Pinto Coelho e do 
ex-governador Antônio Anas-
tasia em priorizar e se empe-
nharem pessoalmente para a 
realização da obra. 

O complexo viário vai desa-
fogar o trânsito no centro da ci-
dade e proporcionar mais um 
acesso ao município, com a re-
dução do fluxo de veículos na 
região central da cidade. O no-
vo acesso a Brumadinho te-
rá três quilômetros de exten-
são e contará com três trevos 
de acesso e uma ponte sobre o 
Rio Paraopeba. O projeto tam-
bém comtempla uma traves-
sia sobre a Ferrovia MRS. Um 
dos trevos vai facilitar o acesso 
ao município, além de fazer en-
troncamento com a MG-040.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº19/2014 Processo: 150/2014, Contratação de show artístico 
da Banda Voo Livre a se apresentar no dia 05/07/2014 no Festival da Mexerica. Empresa: DANIEL ROCHA BRAGA. Valor global R$11.700,00. 
Antônio Brandão - Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. Saúde Brumadinho: Pregão Pres. nº 024/2014 – aq. de roupa de cama e outros - Homologação – Fica retificado o valor homologa-
do para R$52.234,00. Brumadinho, 30.06.14 - José Paulo S. Ataide – Sec. Mun. de Saúde.

Fundo Mun. de Saude Brumadinho - Ref.: Pregão Presencial FMS Nº029 / 2014  - Registro de preços para fornecimento de medicamentos não 
padronizados mediante desconto sobre Revista ABCFARMA - Percentual de desconto - 29% sobre PMC -Indeferimento de prorrogação do pra-
zo para assinatura da Ata de Registro de Preços - Empresa Medway Log Comércio e serviços Ltda. Considerando que não houve concessão da 
liminar pleiteada; Considerando que o edital é claro acerca dos prazos de entrega e demais condições, fica indeferida a prorrogação de prazo 
requerida, ficando essa empresa notificada para assinatura da Ata de Registro de Preços em 24 horas, sob pena de perda do direito nos termos 
do Edital e da legislação pertinente, ficando sujeita ainda à aplicação das penalidades legais conforme itens 15.3 e 21 do Edital. Brumadinho, 
01.07.14 - José Paulo Silveira  Ataíde- Gestor do  Fundo Mun. de Saúde Brumadinho.
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