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Obra do Ibirapitanga garante mais 
qualidade de vida à população

Casa de Cultura

Prefeitura e Copasa garantem obras de saneamento 
que somam investimentos de R$ 116 milhões

O Conselho Municipal de Meio Am-
biente de Contagem (Comac) atendeu 
pedido da comunidade e aprovou a 
realização da 2ª etapa das obras de 
despoluição do córrego Ibirapitanga 
e de urbanização da avenida Prefeito 
Gil Diniz, durante a reunião do último 
dia 12 de dezembro.

Reivindicação da população há 
mais de 30 anos, essas obras fazem 
parte de um convênio de R$ 116 
milhões, firmado entre Prefeitura de 
Contagem e Copasa, para a realização 
de despoluição e tratamento de 17 
córregos da cidade. 

No início da reunião, José Gomes 
Roberto, representante da comuni-
dade local, entregou um abaixo-assi-
nado com mais de 500 assinaturas de 
moradores da região à presidente 
do Conselho e secretária Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, Célia Zatti. De acordo com 
Gomes, “a obra da Prefeitura vai 
acabar com os transtornos causados 
pelo abandono de anos”. 

Durante o encontro, Célia Zatti, 
sensibilizando os conselheiros sobre a 
importância da obra, explicou que o 
projeto de recuperação do Ibirapitan-
ga compatibiliza proteção ambiental e 
qualidade de vida. 

O superintendente de Planejamento 
Ambiental da Prefeitura, Paulo Maia, 
exibiu slides que apontaram as mu-
danças previstas pelas obras no córrego 
Ibirapitanga, como a construção de 
uma via dupla para melhorar o tráfego 
na região; de uma pista de caminhada; 
um parque com playground; entre ou-
tras melhorias. A exibição foi aplaudida 
por mais de 50 famílias presentes.

Também participaram da reunião 
secretários municipais, administra-
dores regionais, ambientalistas, 
representantes do projeto Manuelzão, 
vereadores, além de outros represen-
tantes da comunidade.
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As obras da 1ª etapa 
foram concluídas no 
final de agosto
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Reunião do Comac foi 
realizada no Parque 
Gentil Diniz 
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Licitações

PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Município de Contagem, através da 

Equipe de Pregão designada pela Portaria SMA 
069/2005, de 23/11/2005, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, 

na Sala de Reuniões da Diretoria de Administração de 

Materiais, conforme abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2005, para aquisição de 

material de carpintaria (compensado, parafusos etc) 

28/12/2005, credenciamento de 13h30min às 14h00min 

e início da disputa às 14h00min; - Luiz Adolfo Belém 

– Pregoeiro Oficial.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2005, para contratação 

de empresa para aplicação de concurso público, 

marcado para o dia 28/12/2005, credenciamento 

de 08h30min às 09h00 horas e início da disputa às 

09h00min; Élio de Siqueira Valério Pinto – Pregoeiro 

Oficial.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2005, para aquisição de 

chassi zero km, (ônibus), marcado para o dia 28/12/2005, 

credenciamento de 09h30min às 10h00min e início da 

disputa às 10h00min. Élio de Siqueira Valério Pinto 

– Pregoeiro Oficial.

Os editais completos e seus anexos poderão ser obti-

dos a partir do dia 15/12/2005, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação, à Praça Presidente Tancredo 

Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG. 

Informações pelo Telefone (31) 3356.6658. Contagem, 

14/12/05. Élio de Siqueira Valério Pinto – Pregoeiro 

Oficial.

PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Município de Contagem, através da 

Equipe de Pregão designada pela Portaria SMA 
069/2005, de 23/11/2005, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, 

na Sala de Reuniões da Diretoria de Administração de 

Materiais, conforme abaixo: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2005, para contratação de 

empresa para prestação de serviços de assessoria adminis-

trativa, orçamentária e financeira, contrato para o ano de 

2006, marcado para o dia 02/01/2006, credenciamento de 

09:00 às 09:30 horas  e início da disputa às 09:30 horas.

O edital completo e seus anexos poderão ser obtidos 

na sala da Comissão Permanente de Licitação, à Praça 

Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, 

Contagem/MG, a partir do dia 20/12/2005. Informações 

pelo Telefone (31) 3356.6658. Contagem, 28/11/05. Élio 

de Siqueira Valério Pinto – Pregoeiro Oficial.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Contagem, 17 de novembro de 2.005.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 132/2005

Processo 398/05

OBJETO: Aquisição de botijas de gás 45 kg com mangote, 

conforme solicitação da Secretaria Municipal do Trabalho 

e Promoção Social.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1111.08.243.0052.2.148 - Código 

– 3390.30.03 -  Fonte 010.000

DESPACHO:

Exma. Sra. Secretária Municipal,

A presente Dispensa de Licitação foi processados e 

julgados com observância das exigências constantes da 

legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24 

inciso V da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Submetemos o presente procedimento à consideração de 

V. Exa, para Ratificação podendo a presente prestação 

de serviços ser realizada com a empresa GASMÁX 

DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com valor 

TOTAL de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

Élio de Siqueira Valério Pinto

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PRESIDENTE

DESPACHO:

Ratifico o procedimento nos termos do art. 26 da Lei 

8.666/93 e autorizo a contratação com a empresa 

GASMÁX DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 

Publique-se no prazo legal.

Contagem, 17 de novembro de 2.005.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Recursos Humanos e Adminis-

tração

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Contagem, 22 de novembro de 2.005.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 136/2005

Processo 404/05

OBJETO: Contratação de empresa autorizada FIAT, para 

serviços de revisão e manutenção nos veículos da Pre-

feitura Muncipal de Contagem.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1071.04.122.0002.2.061 - Código 

– 3390.39.18 -  Fonte 010.000

DESPACHO:

Exma. Sra. Secretária Municipal,

A presente Dispensa de Licitação foi processados e 

julgados com observância das exigências constantes da 

legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24 

inciso V da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Submetemos o presente procedimento à consideração de 

V. Exa., para Ratificação podendo a presente prestação 

de serviços ser realizada com a empresa ROMA AU-

TOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, com valor estimado  de R$ 

182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais).

Élio de Siqueira Valério Pinto

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE

DESPACHO:

Ratifico o procedimento nos termos do art. 26 da Lei 

8.666/93 e autorizo a contratação com a empresa Roma 

Automóveis e Serviços Ltda. Publique-se no prazo legal.

Contagem, 22 de novembro de 2.005.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Contagem, 05 de dezembro de 2.005.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 138/2005

Processo 413/05

OBJETO: Assinatura Revista ciência da Informação, 

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1101.12.122.0060.2.119 - Código 

– 3390.39.11 -  Fonte 016.400

DESPACHO:

Exma. Sra. Secretária Municipal,

A presente Dispensa de Licitação foi processados e 

julgados com observância das exigências constantes da 

legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24 

inciso Xlll da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Submetemos o presente procedimento à consideração de 

V. Exa., para Ratificação podendo a presente prestação 

de serviços ser realizada com a empresa IBCT– Instituto 

Brasileiro De Informação em Ciência e Tecnologia, com 

valor total de R$ 60,00 (Sessenta reais).

Élio de Siqueira Valério Pinto

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE

DESPACHO:

Ratifico o procedimento nos termos do art. 26 da Lei 

8.666/93 e autorizo a contratação com a empresa 

IBCT– Instituto Brasileiro De Informação em Ciência e 

Tecnologia. Publique-se no prazo legal.

Contagem, 05 de dezembro de 2.005.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

Esportes e Cultura de Contagem, 
Lindomar Diamantino Segundo, a 
parceria com a FCA foi muito impor-
tante para conscientizar a população 
quanto aos perigos que margeiam 
as linhas férreas. Segundo ele, com o 
desenvolvimento do programa, crian-
ças, pais e educadores vão conviver 
de maneira mais harmoniosa e segura 

nas proximidades dos trilhos.
Emilene Batista Veloso, da Diretoria 

de Educação Infantil e Fundamental do 
Núcleo Eldorado, entende que a parceria 
entre a Prefeitura de Contagem e a FCA, 
além de desenvolver o lado cidadão da 
comunidade, mostra a capacidade cria-
tiva dos alunos das escolas municipais. 
“Fico feliz em ver esses belíssimos traba-
lhos publicados no jornal “Ô Trem Bão”. 
Com poemas, maquetes e redações, os 
alunos deram aula de segurança, arte e 
cidadania”, disse a diretora.

Participaram do Programa Cidada-
nia nos Trilhos a Escola Municipal San-

dra Rocha, Escola Municipal Gabriela 
Leite Araújo, Escola Municipal Cecília 
Meireles, Escola Municipal Dona Cor-
delina Silveira Mattos, Escola Munici-
pal Professor Domingos Diniz, Escola 
Municipal Coronel Antônio Augusto 
da Costa, Escola Municipal Maria do 
Amparo, Escola Municipal Vasco Pinto 
da Fonseca, Escola Municipal Jose-
fina de Souza Lima, Escola Municipal 
Júlia K. de Oliveira, Escola Municipal 
Randolfo José da Rocha, Escola Mu-
nicipal Virgílio de Melo Franco, Escola 
Municipal Joaquim Teixeira e Escola 
Municipal Avelino Camargos.

A Prefeitura de Contagem, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Educação, Esportes e Cultura (Seduc), 
e a Ferrovia Centro Atlântica (FCA) 
lançaram, no dia 12 de dezembro, o 
informativo “Ô Trem Bão”. O jornal 
é resultado do programa “Cidadania 
nos Trilhos”, lançado em outubro 
de 2004 pela FCA, com o objetivo de 
melhorar a convivência entre a fer-
rovia e as comunidades, que vivem 
em seu entorno, reduzir o número de 
acidentes ferroviários e garantir mais 
segurança à população.

Em Contagem, 14 escolas munici-
pais aderiram ao programa e desen-
volveram projetos que mobilizaram 
quatro mil alunos, com idades entre 
seis e 15 anos. Em 2005, foram reali-
zadas ações educativas que levaram 
dicas de segurança para os moradores 
vizinhos aos trilhos, cursos de for-
mação de professores, palestras em 
escolas e visitas à linha férrea. 

Para o secretário de Educação, 

Cidadania nos Trilhos chega 
às escolas municipais de Contagem
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O lançamento aconteceu na 
Escola Municipal Vasco Pinto 
da Fonseca, no Eldorado 


