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MAIS ECONOMIA NA HORA DA COMPRA
Com o Pregão Presencial Prefeitura gasta menos e compra mais

A Prefeitura de Taiobeiras está
ampliando o sistema de compras pelo
Pregão Presencial, agora chegando aos
produtos e equipamentos do setor de
saúde. Funcionando como um leilão ao
contrário, onde ganha quem oferecer
produtos com menor preço, sem afetar a
qualidade, o Pregão é um sistema de
compras que vem sendo adotado pelas
principais cidades brasileiras, em
prefeituras e outras empresas públicas
como universidades e órgãos do Estado.

Adotado em Taiobeiras já em
2005, sendo o município o primeiro do
Alto Rio Pardo a comprar pelo Pregão
Presencial, esse sistema vem
proporcionando a economia em torno de
25 por cento, segundo informações do
presidente da Comissão de Licitação,
Carlos Henrique Brant Magela. Agora
ampliado para o setor de saúde, a
expectativa é de que a economia chegue
aos 30 por cento. Isso significa que a
cada R$ 100 gastos na compra de
produtos como equipamentos e
medicamentos ou itens de consumo nas
escolas, a prefeitura economiza R$ 30.
Dinheiro que será usado na compra de
mais produtos ou que significará, em
alguns casos, investimentos em outros
benefícios para a população.
“O dinheiro vem da participação
do povo, através dos impostos diretos e
indiretos. E deve ser administrado com
responsabilidade e visando sempre sua
boa aplicação nas obras e serviços que
retornam para o próprio povo” diz o
prefeito Denerval Germano da Cruz.
Com o Pregão Presencial, ainda
segundo o presidente da Comissão de

Licitação, o empresariado local ganha experiência
quanto ao sistema de compras adotado em grande
parte do pais, tornando as empresas competitivas e
preparadas para realizar negócios também em outras
regiões.

PREFEITO FALA NA ASSEMBLÉIA
SOBRE ICMS SOLIDÁRIO
O prefeito Denerval Germano da Criz foi
convidado para falar na Tribuna da Assembléia
Legislativa

de

Minas,

Solidário,representando

sobre

outros

762

o

ICMS

prefeitos

mineiros. Será na terça-feira, dia 07 de agosto,
durante solenidade de lançamento da Frente
Parlamentar em Prol do ICMS Solidário, em Belo
Horizonte. Composta por 60 dos 77 deputados, a
Frente trabalha pela aprovação do Projeto de Lei
637/07, do deputado Dinis Pinheiro, que prevê
melhoras no repasse do ICMS para as prefeituras.
A alteração na Lei vai proporcionar o aumento
no repasse do ICMS às prefeituras, em muitas delas
superior a 10 por cento. “É preciso buscar o recurso
onde ele estiver, para transformá-lo em obras e
serviços“ afirma o prefeito, em apoio ao trabalho da
Frente Parlamentar.

VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA COMEÇA NA SEGUNDA-FEIRA
A Secretaria de Saúde começa na segundafeira, dia 06 de agosto, a campanha de
vacinação contra a raiva animal. Leve cães e
gatos a um dos locais de vacinação, que vão
atender de acordo com a seguinte escala:
06/08/07 PLANALTO
Rua Paraíba, 140 (No Salão)
Av. do Contorno, 5790
(Antigo PSF)
07/08/07 BOM JARDIM
Rua Bambuí, 281 (PSF)
Pça José de Freitas (Escopla
Dona Beti)
08/08/07 V. FORMOSA
Rua Caiçara (PSF)
Rua Ceará, 835 (Salão São
Vicente)
09/08/07 SAG. FAMÍLIA
Rua Paracatu, 775 (PSF)
Rua Mato Grosso (Próximo à
CEMIG)

10/08/07 N. S. FÁTIMA
Rua Paraná (SALÃO FREI
SALÉSIO)
Pça Enedino Costa (Escola
Municipal João Cruz)
13/08/07 - S. CRUZEIRO
Av. JK (em frente ao NOVO
psf)
Av. Contorno (próximo ao
Tancredo Neves)
14/08/07 CENTRO
Posto 13 de maio
na COPASA
15/08/07 CENTRO
Pça do Banco do Brasil
Pça Januário Martins

Horário-07:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2007
ESCLARECIMENTO
A Divisão Municipal de Esporte
comunica: por não ter cumprido o Artigo 55,
alíneas a e b do regulamento, que trata da
bonificação em pontos pela participação no
desfile de abertura, a equipe “Minas A” não
se classificou para as semifinais.
A referida equipe alcançou 11 pontos
ganhos. Com a bonificação, passaria a 13
pontos ganhos, superando a equipe do
Guarani. Ao descumprir o regulamento, a
própria equipe do “Minas A” deixou de
passar para a fase seguinte.
A divisão informa, ainda, que toda a
documentação, quanto a infração ao
regulamento, bem como da decisão da
comissão organizadora, encontra-se a
disposição de qualquer pessoa interessada.
Neste domingo, no Estádio São
Sebastião, assista aos jogos de ida da
semifinal:

NOVA VENDA DE LOTES NO SAGRADA FAMÍLIA
Uma nova oportunidade para quem quer
comprar terreno numa das áreas de maior
valorização na cidade de Taiobeiras. A Prefeitura
volta a vender lotes do Conjunto Habitacional
Teófilo Mendes, no bairro Sagrada Família. O
local fica perto do Viva Vida e ao Centro
Especializado em Odontologia, que começarão a
funcionar brevemente, e terá toda a estrutura
necessária ao abrigo de um complexo para
atendimento ao setor de saúde, sendo apontado
como uma das áreas de maior valorização da
cidade.
A concorrência pública está marcada para
o próximo dia 03 de setembro, a partir das
09h00min, na sala de reuniões da prefeitura.
Serão colocados à venda 12 lotes de terreno e o
Edital já se encontra à disposição dos
interessa\dos, no setor de Licitações da
Prefeitura.

COPA INTERTV REVELA CAMPEÕES NO SÁBADO
Será no sábado, dia 04 de agosto, a
rodada de encerramento da fase regional da
Copa Intertv de Futsal, em Taiobeiras. O evento
reuniu 780 jogadores, em 65 equipes. A final ,
que revelará campeões nas categorias mirim,

08:00 horas -São Francisco x Olaria
10:00 horas - Guarani x Bom Jardim
13:30 horas - Pedreira x Arruda
15:30 horas - JK x Nova Geração

infantil, infanto, juvenil, feminino e principal,
começa

às

15:00

horas,

Poliesportivo, com entrada franca.

no

Ginásio

