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CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

RESOLUÇÃO Nº 24 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a aprovação na íntegra das prestações de contas das entidades: 01) Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá – APAE; 02) CAC – Centro de Atendimento à Criança 

(FAMA – Fundação de Assistência à Mulher de Araxá); 03)Centro de Formação Profi ssional Júlio 
Dário; 04) Conselho Comunitário de Segurança Pública – Consep; 05) Associação de Assistên-

cia à pessoa com Defi ciência de Araxá – FADA; 06) Oratório Nossa Senhora Auxiliadora; 07) 
SEPROSIC – Lar Santa Teresinha e; 08) Fundação Cultural de Araxá, referentes aos Recursos 

contemplados pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescência de Araxá – FIA através do Edital 
nº 01/2015, e dá outras providências; 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na 

qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições das políticas públicas de atendimento à 

criança e ao adolescente no Município, após análise dos relatórios fi nanceiros e descritivos e visitas téc-

nicas de acompanhamento das ações dos Projetos contemplados com recursos do Fundo Municipal da 

Criança e Adolescência de Araxá – FIA através do Edital nº 01/2015, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

 Art.1º. Aprovar na íntegra as prestações de contas das entidades: 01) Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Araxá – APAE; 02) CAC – Centro de Atendimento à Criança (FAMA – Fun-

dação de Assistência à Mulher de Araxá); 03)Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário; 04) Conselho 

Comunitário de Segurança Pública – Consep; 05) Associação de Assistência à pessoa com Defi ciência 

de Araxá – FADA; 06) Oratório Nossa Senhora Auxiliadora; 07) SEPROSIC – Lar Santa Teresinha e; 08) 

Fundação Cultural de Araxá referentes aos Recursos contemplados pelo Fundo Municipal da Criança e 

Adolescência de Araxá – FIA através do Edital nº 01/2015.

 Art.2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 
Araxá – MG, 08 de novembro de 2016.

Leany Maria Pires Tupinambá
Presidente do CMDCA

__________________________________________________________________________________
Resolução nº 25 de 09 de outubro de 2016

DISPÕE SOBRE O EDITAL FIA Nº 02/2016 NA MODALIDADE DE CHANCELA A SEREM CUSTEA-
DOS COM RECURSOS DO FUNDO MUNCIIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE ARAXÁ - FIA 

PARA O ANO DE 2016-2017.

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA ARAXÁ/MG, no uso 

de suas atribuições legais, torna público o regulamento do processo de seleção de projetos a serem fi nan-

ciados pelo Fundo da Infância e Adolescência – FIA – exclusivamente na modalidade de chancela.

Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei n° 8.069, de julho de 

1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; nos termos da Resolução nº 137, de 21 

de janeiro de 2010, do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), que 

regulamenta os parâmetros para a criação e funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive a questão de aplicação de recursos destes últimos 

para custeio de projetos e programas na área da infância e da juventude, a teor dos artigos 15, 17 e 24 

da referida Resolução;

Considerando a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agen-

tes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional; bem como a Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, 

que trata sobre a qualifi cação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fi ns lucrativos, como Organiza-

ções da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria;

 Considerando a Lei Municipal nº 6.087 de 29 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Política Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Considerando a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil e 

a transparência na aplicação dos recursos públicos, devendo obedecer aos princípios da legalidade, da 

legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da efi ciência e da 

efi cácia, 

Considerando a necessidade de se implementar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Infância 

e Adolescência - FIA neste Município, bem como regulamentar a elaboração e entrega de projetos para 

avaliação e aprovação do CMDCA Araxá;

 RESOLVE 

 Art. 1. Selecionar projetos de entidades sem fi ns lucrativos cujas atividades e fi nalidades espe-

cífi cas sejam voltadas à criança e ao adolescente, estejam previstas em estatuto social da proponente e 

se relacionem diretamente às características das ações aos quais concorrerão, a serem fi nanciados com 

recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, na forma de arrecadação identifi cada, com 

execução  entre 2016 -2017, tendo como base:

a.  Ações nas áreas de fortalecimento, de assessoramento, de prevenção, de promoção e defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente.

b. Desenvolvimento de atividades de enfrentamento a violência, a exploração e abuso sexual con-

tra crianças e adolescentes.

c. Desenvolvimento de ações de atendimento socioeducativo aos adolescentes em confl ito com a 

Lei.

d. Desenvolvimento de ações de apoio, prevenção e acompanhamento da saúde mental, física e 

psicológica da criança e do adolescente.

e. Promoção e capacitação de profi ssionais que atuam no Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente.

f. Desenvolvimento de ações voltadas à formação e / ou qualifi cação profi ssional dos adolescen-

tes.

g. Promoção de boas práticas de protagonismo juvenil, das quais crianças e adolescentes atuam 

em defesa de seus próprios direitos.

 Art. 2º. O fi nanciamento de projetos pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente local deve estar condicionado à previsão orçamentária e à disponibilidade fi nanceira dos recursos 

na modalidade de chancela.

Parágrafo único: Os projetos selecionados sob chancela comporão o “Banco de Projetos Chancelados” e 

serão fi nanciados exclusivamente com recursos arrecadados mediante destinações identifi cadas, prefe-

rencialmente em consonância coma as prioridades defi nidas neste edital.

 Art. 3º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Araxá, 09 de novembro de 2016.

Leany Maria Pires Tupinambá

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

___________________________________________________________________________________

ANEXO I
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CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FIA Nº 02/2016 PARA SELEÇÃO DE PROJETOS A SEREM 
FINANCIADOS PELO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NO BIÊNO 2016 -2017 NA MODALI-

DADE DE CHANCELA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA ARAXÁ torna público o lança-

mento do presente Edital para seleção pública de projetos de Entidades Não Governamentais com sede 

em Araxá, registradas neste CMDCA, NA MODALIDADE DE CHANCELA A SEREM CUSTEADOS COM 

RECURSOS DO FUNDO MUNCIIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE ARAXÁ – MG.

.

CAPÍTULO I - DO OBJETO

01 - O objeto do presente Edital é a seleção e o fi nanciamento de projetos que tenham ação nas áreas 

de fortalecimento, de assessoramento, de prevenção, de promoção e defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, na forma de arrecadação identifi cada, com execução entre 2016-2017, que tem como base: 

      1.1. Ações nas áreas de fortalecimento, de assessoramento, de prevenção, de promoção e defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente.

1.2.  Desenvolvimento de atividades de enfrentamento a violência, a exploração e abuso sexual contra 

crianças e adolescentes.

1.3. Desenvolvimento de ações de atendimento socioeducativo aos adolescentes em confl ito com a Lei.

1.4. Desenvolvimento de ações de apoio, prevenção e acompanhamento da saúde mental, física e psico-

lógica da criança e do adolescente.

1.5 Promoção e capacitação de profi ssionais que atuam no Sistema de Garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente.

      1.6. Desenvolvimento de ações voltadas à formação e ou qualifi cação profi ssional dos adolescentes.

1.7. Promoção de boas práticas de protagonismo juvenil, das quais crianças e adolescentes atuam em 

defesa de seus próprios direitos.

02 – RECURSOS

 O recurso captado na chance terá um percentual de 20% (vinte por cento) retido no FUNDO MUNICIPAL 

DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE ARAXÁ para serem destinados a universalização da politica de 

atendimento à crianças e adolescentes do município.

2.1 A captação de recursos para constituir receita do FIA, mediante chancela, deverá ser realizada pela 

Instituição proponente para fi nanciamento do respectivo projeto a ser executado no prazo de 12(doze) 

meses.

2.2 – Efetivada a receita captada o gestor do Fundo avisará à Entidade para que providencie os docu-

mentos de creditação do recurso e a partir do crédito do recurso, a entidade terá um prazo de 12(doze) 

meses para execução do Projeto.

2.3- Qualquer valor captado extra limite da chancela autorizativa, passa a integrar a receita universalizada 

do FIA.

2.4- O repasse de recursos da receita captada será feito por meio de convênio ou outro instrumento jurí-

dico legalmente previsto na legislação municipal.

2.5- O acompanhamento da execução do projeto seguirá as normativas já estabelecidas pelo CMDCA 

quanto a fi scalização e a avaliação de execução de projetos aprovados através de recurso do FIA.

03 - INSCRIÇÃO:
a)  As entidades proponentes deverão estar devidamente cadastradas no CMDCA com registros e 

documentos atualizados sendo permitida a captação de recursos para entidades que tenham no mínimo 

01(um) ano de registro;

b) Atuar diretamente com crianças e adolescentes;

c) Funcionar regularmente, aberta ao público diariamente e não só nos fi nais de semana e atuar 

exclusivamente com atividades gratuitas;

d) Comprovar através de documentos e declaração assinada por testemunhas (autoridades – pes-

soas da comunidade – membros de conselhos e associações) que está atendendo crianças e adolescen-

tes no Município de Araxá nos últimos 03 anos;

e) Comprovar através de documentos a estrutura física (imóvel) onde será realizado o projeto. 

Caso o imóvel não pertença a Entidade, deverá comprovar através de documentos a cessão do espaço 

ou contrato de aluguel onde o prazo do contrato esteja condizente com o prazo da execução do projeto;

f) A aquisição de bens permanentes com recursos do FIA deverão vir acompanhada de justifi cativa 

da necessidade e impacto social da ação a ser desenvolvida.

04- VEDAÇÕES. 
a) Considerando que os recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - FIA são recursos de natureza pública, devendo ser regidos pelo mesmo regramento 

que norteia a gestão dos recursos públicos em geral, estando sujeitos, portanto, à incidência das Leis Fe-

derais n° 4.320/64 (Orçamento), Lei nº 8.429/92 (Improbidade Administrativa), Lei n° 8.666/93 (Licitações 

e Contratos), e Lei Complementar n° 101/100 (Responsabilidade Fiscal), fi ca vedada a participação de 

entidades que sejam alvo de investigações, ações cíveis ou criminais movidos pelos órgãos competentes, 

que apuram desvio ou má utilização de recursos públicos, em especial do FIA. 

b) É vedado o uso do recurso para despesas que não se identifi que diretamente com o objeto deste 

edital;

c) É vedado o uso do recurso para pagamento de despesas de manutenção da Entidade como: 

aluguel, pagamento de água, luz, telefone, reforma e ou construção;

d) É vedado o pagamento de funcionários ou prestadores de serviços que não estejam diretamente 

ligados às ações do projeto;

e) É vedado o pagamento mediante recibos simples ou documentos sem valor fi scal;

f) É vedado o fi nanciamento das políticas públicas sociais básicas em caráter continuado que já 

disponham de fundo específi co nos termos defi nidos pela legislação pertinente;

g) Entidades que já atendem crianças e adolescentes com recursos do Fundeb e ou Fundo da 

Saúde não poderão captar recursos do FIA para atender este mesmo público.

h) É vedado o pagamento, a manutenção e o funcionamento do Conselho Tutelar;

i) É vedado a manutenção e funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente;

j) Não serão admitidos no processo seletivo, projetos de Entidades que estão inadimplentes com 

as prestações de contas referentes ao Edital nº 01/2014;

k) São vedados os pagamentos para captador de elaboração de projetos para concorrer a verbas 

do FIA.

l) São vedados os pagamentos em data anterior ou posterior a vigência do convênio;

05- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA.

 A Entidade deverá apresentar o projeto contemplando até dois eixos com sua linha de ação.

 Documentos a serem apresentados: 

a) Plano de Trabalho que deverá conter: 

- Nome do Projeto; 

 - Linha de ação e o eixo escolhido;

- Público Alvo;

- Número de benefi ciários a ser atendido;

- Objetivo Geral – (Indicação o que se pretende atingir);

 - Objetivo Específi co – (O que se propõe executar e os resultados esperados);

- Justifi cativa – (Por que o projeto deve ser implementado? Apresentar dados estatísticos do público a ser 

atendido, suas necessidades sociais, o diagnóstico social que justifi que sua atuação);

- Metodologia – (Métodos, técnicas, estratégias a serem utilizados no desenvolvimento do projeto e em 

relação aos objetivos propostos);

- Impactos Sociais – O que vai mudar com as ações implementadas;

- Monitoramento e avaliação – prever como o projeto será acompanhado e avaliado.

b) Relatório de capacidade técnica operacional da entidade (01 lauda) demonstrando a experiência 

com objeto do projeto desenvolvidos nos últimos 03 anos acompanhado de no máximo 10 fotos.

c) Planilha descritiva (modelo anexo III) com os recursos materiais e humanos para o desenvolvi-

mento do projeto. Os valores declarados na planilha deverão ser feitos após realização de pelo menos 03 

cotações. Dispensa a apresentação das cotações.

d) Cópia do Estatuto Social vigente e da ata de eleição da diretoria atual, registrados em Cartório.

e) Comprovante de inscrição atualizado do CNPJ.

f) Atestado de funcionamento vigente expedido pelo CMDCA.

g) Cópia de documento que comprove que a Entidade funciona no endereço cadastrado no CNPJ 

e caso desenvolva o projeto em um espaço alugado ou cedido apresentar documento comprobatório.

h) Lei de reconhecimento de utilidade pública municipal. 

i) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS.

j) Certidão Negativa Municipal.

k) Certidão Negativa de Débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

l) Certidão de Regularização Trabalhista.

m) Declaração assinada pelo dirigente da Proponente atestando que não é agente político de Poder 

Público ou Ministério Público e nem dirigente de órgão ou instituição da administração pública de qualquer 

esfera governamental ou o respectivo cônjuge ou companheiro bem como parente em linha reta, colateral 

ou por afi nidade até segundo grau. (modelo – anexo IV).

n) Certidões negativas de ações cíveis, criminais (obtidas no Fórum), de inquéritos civis (obtidas no 

Ministério Público) e inquéritos policiais (na Polícia Civil).

06- INSCRIÇÕES DO PROJETO

As inscrições deverão ser realizadas das 08:00 do dia 14 de novembro de 2016 às 17:00 do dia 14 de de-

zembro de 2016, na sede da Secretaria da Executiva dos Conselhos, localizada na Secretaria Municipal 

de Ação e Promoção Social situada à Rua Ananias Teixeira nº 10, Bairro Santa Rita, Araxá- MG.

Os projetos deverão ser protocolizados em 02 envelopes identifi cados, sendo 01 envelope destinado à 

documentação da entidade e declarações e o outro envelope com o plano de trabalho, as planilhas des-

critivas e o relatório de capacidade técnica operacional.

 07- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

As ações do projeto deverão ser executadas durante 12 meses a partir da creditação do recurso.

08- AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS.

a) Os projetos apresentados serão remetidos e avaliados pela Comissão de Finanças e posterior-

mente pela plenária do CMDCA

b) Constatada a ausência de algum documento ou documento fora do prazo legal a Entidade será 

comunicada e terá um prazo de 48 horas a contar do recebimento da notifi cação para providenciar sua 

regularização caso não cumpra o prazo estipulado será considerada inabilitada.

c) Constatada alguma irregularidade ou incoerência na descrição do projeto a entidade será notifi -

cada e terá um prazo de 48 horas para readequá-lo. Caso não cumpra o prazo estipulado será conside-

rada inabilitada.

09- O presente edital poderá ser revogado caso não haja interesse de fi nanciamento.

10- O presente edita entrará em vigor na data de sua publicação

Araxá, 09 de novembro de 2016.
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PREFEITURA MUNICIPAL  DE ARAXÁ

DECRETO Nº 2.206  -   DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016

Dispõe sobre exonerações de cargos efetivos que menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos termos da Lei Orgâ-
nica Municipal, e de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, DECRETA:

Art. 1º. Ficam exonerados a pedido os seguintes servidores:

I. ELIANA CRISTINA ROSA RIBEIRO – Matrícula n.º 96782, do cargo de Professor de Educação 
Básica, produzindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 2016;
II. MÁRCIA AUXILIADORA RIBEIRO – Matrícula nº 96837, do cargo de Técnico de Educação, pro-
duzindo seus efeitos a partir de 15 de setembro de 2016;
III. RAPHAELA AFONSO DE ALMEIDA SCARPELLINI, Matrícula nº 92372, do cargo de Coordena-
dora Administrativa da Casa do Pequeno Jardineiro, produzindo seus efeitos a partir de 01 de setembro 
de 2016;
IV. MÁRCIA CAROLINA FRANCO FERREIRA, Matrícula nº 96379, do cargo de Técnico Superior de 
Serviço Público/Fisioterapeuta, produzindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2016;
V. PATRÍCIA APARECIDA DE CASTRO SILVA, Matrícula nº 96425, do cargo de Técnico Superior 
de Serviço Pública/Fisioterapeuta, produzindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2016.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA 
Prefeito Municipal de Araxá

___________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 2.207 - de 07 DE NOVEMBRO DE 2016

 
Dispõe sobre expediente nas repartições públicas do Município de Araxá, 

Estado de Minas Gerais no dia 14 de novembro de 2016.

 Considerando que compete ao Poder Executivo decretar Ponto Facultativo no Município, e tendo 
em vista que os custos com o funcionamento das repartições públicas são injustifi cados em dias ante-
riores e/ou posteriores a feriados, sendo que o funcionamento regular das repartições públicas neste 
período é inefi caz;

 Considerando que os órgãos estaduais estarão em regime de ponto facultativo no dia 14 de 
novembro de 2016;

 O Prefeito Municipal de Araxá, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, DE-
CRETA:

 Art. 1º- Fica considerado Ponto Facultativo, o dia 14 de novembro de 2016, nas repartições 
públicas do Município de Araxá, Estado de Minas Gerais, sem prejuízo da prestação dos serviços consi-
derados essenciais.

 § 1º - Nas áreas onde o funcionamento for declarado imprescindível, deverá haver expediente 
normal.

 § 2º - Servidores cedidos para outros órgãos deverão respeitar os dias e horário de funcionamen-
to dos mesmos.

 Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

___________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 2.208   -   DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016

Altera a composição do Conselho Municipal do Idoso de Araxá - CMIA, e dá outras providências.

 O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições Constitucionais e Legais, especialmente 
com fulcro no § 1°, art. 3° da Lei Municipal nº 3.492 de 04 de maio de 1999, e considerando as alterações 
trazidas pela Lei Municipal n.º 5.771 de 02 de junho de 2010, DECRETA:

 Art. 1º. Fica alterada a composição dos membros titulares do Conselho Municipal do Idoso de 
Araxá – CMIA considerando alteração trazida pela Lei Municipal n.º 5.771 de 02 de junho de 2010, pas-
sando o mesmo a ser composto da seguinte forma:

I. José Manoel Rios da Silva – Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
II. Dra. Yvely Bernardes Iunes Akel – Secretaria Municipal de Saúde;
III. Vanessa Rocha Borges Araújo – Secretaria Municipal de Educação;
IV. Daniela Teixeira – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão;
V. Cintia Mara de Souza – Programa Saúde da Família;
VI. Wanessa Borges Alves – Recanto do Idoso São Vicente de Paulo;
VII. Aletéia D’Alcantara Gonçalves Silva – Associação Lar Ebenezer;
VIII. Juvenal Machado Fagundes – Associação dos Aposentados de Araxá;
IX. Jair Rosa da Silva – Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo;
X. Jerônimo Rodrigues da Silva – Serviço de Obras Sociais - SOS;
XI. José Marcelo Jorge – Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania;
XII. Miriam Antoin Karam – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;

 Art. 2º. Fica alterada a composição de suplentes do Conselho Municipal do Idoso de Araxá – 
CMIA considerando alteração trazida pela Lei Municipal n.º 5.771 de 02 de junho de 2010, passando o 
mesmo a ser composto da seguinte forma:

I. Juliano Massad Borges – Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
II. Dra. Ana Maria Cabral Moura – Secretaria Municipal de Saúde;
III. Cinara de Fátima de Ávila – Secretaria Municipal de Educação;
IV. Vanessa de Souza Vieira – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão;

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – Aviso Republicação de Licitação 
EDITAL Nº 002/2016, PROCESSO Nº 004/2016.  O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sus-
tentável de Araxá torna público a quem interessar possa, que está aberta licitação modalidade Pregão 
Presencial Nº 001/2016, a realizar-se no dia 29/11/2016, com recebimento dos envelopes “Proposta” e 
Habilitação” até as 09h 00minutos, constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa para 
fornecimento de Materiais de Consumo e expediente papelaria e outros, para uso de todas as repartições 

do IPDSA, com as especifi cações constantes no ANEXO I, conforme solicitação do Instituto de Planeja-
mento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, mediante Termo Contratual, conforme especifi cações no 
Anexo I deste Edital. Os Editais poderão ser adquiridos 24 horas antes da abertura dos envelopes no Site 
do IPDSA – www.ipdsa.org.br, ou pelo telefone (34) 3661-3675 setor de Compras e Licitação do Instituto 
de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá., 09/11/2016 – Paulo de Souza Junior – Supe-
rintendente do IPDSA.

FCAA – Fundação da Criança e do Adolescente

PORTARIA Nº 21– de 09 de novembro de 2016

Dispõe sobre a nomeação de Assessor Executivo II da Fundação 
da Criança e do Adolescente de Araxá – MG.

 A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a lei nº 6.113/2011 resolve:

Art. 1º Fica nomeada a Senhora ALESSANDRA ROBERTA MOREIRA MARIANO TEIXEIRA, no cargo de 
Assessora Executiva II da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá – MG.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de novembro 
de 2016.

Edson Justino Barbosa
Presidente Interino da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá

___________________________________________________________________________________
PORTARIA Nº 22– de 09 de novembro de 2016

Dispõe sobre a exoneração e nomeação de Tesoureiro para 
a Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá – MG.

 A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a lei nº 6.113/2011 resolve:

Art. 1º Fica exonerado o Senhor MARCOS PEREIRA DA SILVA, do cargo de Tesoureiro da Fundação da 
Criança e do Adolescente de Araxá-MG.

 Art. 2º. Fica nomeada a Senhora ALESSANDRA ROBERTA MOREIRA MARIANO TEIXEIRA, no 
cargo de Tesoureira da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá – MG.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de novembro 
de 2016.

Edson Justino Barbosa
Presidente Interino da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ – Aviso de revogação - Pregão Presencial 5.005/2016: Fica 
revogada a licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de projetos para restaura-

ção da Igreja de São Sebastião, em atendimento ao Programa Nacional de Apoio a Cultura, visando recursos através 
da Lei Rouanet, conforme motivos descritos no processo. Magali Cunha Porfírio Borges – Presidente, 07/11/2016.



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - SEXTA, 11 DE NOVEMBRO DE 2016 PÁGINA | 5

V. Janete Aparecida Magalhães – Programa Saúde da Família;
VI. Rosa Maria Cardoso – Recanto do Idoso São Vicente de Paulo;
VII. Mary Helen Augusto Peres – Associação Lar Ebenezer;
VIII. José Reinaldo Mariano – Associação dos Aposentados de Araxá;
IX. Nilza Contato Balieiro – Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo;
X. Benedito Batista da Costa – Serviço de Obras Sociais - SOS;
XI. Nayane Peres Almeida – Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania;
XII. Maria Elizabeth Alves Borges – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;

Art. 3º. Ficam revogados os Decretos n.º 2.006 de 09 de março de 2016, 2.137 de 04 de julho de 2016 e 
2.195 de 17 outubro de 20161.673 de 04 de maio de 2015.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

___________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 2.209    -    DE 07 NOVEMBRO DE 2016

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que menciona.

 O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com 
as Leis Municipais n° 6.794/2014 e 6.615/2014, DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a Senhora VÂNIA LÚCIA BORGES CARNEIRO para o cargo em comissão de Che-
fe de Departamento, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

 Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 01 de novembro de 2016.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

___________________________________________________________________________________
DECRETO Nº 2.210   -   DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016

Altera a composição do Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural de Araxá nomeado pelo Decreto 280/2013.

 O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições e de acordo com a Lei Municipal nº 5.508 de 
01 de julho de 2009, DECRETA:

 Art. 1º. Fica alterada a composição do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Araxá – 
COMPAC, nomeado pelo Decreto n. 280/2013, passando a ser composto na seguinte forma:

I. Representante da Fundação Cultural Calmon Barreto: (3)
Magali Cunha Porfírio Borges - titular
Maria Trindade Coutinho Resende Goulart - titular
Tancredo Borges Guimarães - titular
Mirtes Marlena Ceolin - suplente
Raquel Costa Leão - suplente
Maria Angélica Gotelip Barbosa - suplente

II. Representante do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) 
(1)
Paulo de Souza Júnior - titular
Odilon Carlos Carneiro - suplente

III. Representante da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana (1)
Sebastião Donizete de Souza – titular
Vicente de Oliveira Martins – suplente 

IV. Representante da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (1)
Fernandes Cândido de Barros - titular
Arnildo Antônio Morais - suplente

V. Representante da Secretaria Municipal de Educação (1)
Gessy Glória Lemos - titular
Laura Cristina Maximiano – suplente

VI. Representante do Corpo de Bombeiros Militar (1)
1º Sargento Wander Lúcio Maria – titular
2º Sargento José Márcio Aparecido Nogueira – suplente 

VII. Representante do Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR) (1)
Goodson Moura – titular

VIII. Representante do Conselho de Meio Ambiente (CODEMA) (1)
Givago Mateus Leite - titular
Roberta Neves Reis de Menezes - suplente

IX Representante da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Araxá (AREA) (1)

Dirceu Inácio Cunha Júnior – titular 

Francisco Amando de Melo – suplente 

X Representante da ACIA (1)

Ana Luiza Borges Goulart – titular 

Wellington Alves Martins – suplente 

XI Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Araxá (1)

Paulo Roberto Camargos – titular 

Rodrigo Farnesi de Araújo – suplente 

XII Representante da Fundação Cultural de Araxá (1)

Fernando Eugênio Cabral de Paula Machado – titular

Ricardo Augusto Oliveira Batista- suplente

XIII Representante da comunidade, indicados pelo prefeito, entre pessoas de notório saber (2)

Allan Tanus – titular

Rosângela Eugênia do Amaral Rios – titular 

XIV Representante do Poder Legislativo, indicados pelo Presidente da Câmara Municipal de Araxá 

(2)

Igor Faria Rocha – titular

Walquiria Pereira Marques Borges – titular

Kelly Cristina Silva Machado – suplente

Vânia Silva de Paula – suplente 

 

 Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 1.714 de 17 de junho de 2015

 Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

___________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 2.211    -    DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016

Dispõe sobre provimento de cargo em comissão que menciona.

 O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Muni-

cipal nº 6.113/2011, DECRETA:

 Art. 1º. Fica exonerada a Senhora ALESSANDRA ROBERTA MOREIRA MARIANO TEIXEIRA do 

cargo em comissão de Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá, ocupado interina-

mente por força do Decreto n.º 2.164/2016.

 Art. 2º. Fica nomeado interinamente, o Secretário Municipal de Ação e Promoção Social, Senhor 

EDSON JUSTINO BARBOSA, para responder cumulativamente pelo cargo em comissão de Presidente 

da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.

Parágrafo Único. O servidor a que se refere o caput deste artigo não fará jus a qualquer tipo de remune-

ração, gratifi cação ou qualquer outra vantagem pelo desempenho da interinidade.

 Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos a partir do 

dia 08 de novembro de 2016.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

___________________________________________________________________________________

LEI Nº 7.072   -   DE 17 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências

  A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Romário Gerson Galdino – Ro-

mário do Picolé, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

  Art. 1º - Fica denominada Rua Geni Filomena de Carvalho, a atual Rua Quinze do Loteamento 

Villagio, nesta cidade.

  Art. 2º - O Senhor Prefeito mandará afi xar placas denominativas em locais próprios.

  Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

PREFEITURA MUNICIPAL  DE ARAXÁ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.127/2016. Extrato de Contrato. O Município de Ara-
xá e Supermercado Paula & Paula LTDA, valor global: R$ 5.449,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais), 
fi rmam aquisição de frutas para atender a APAE – Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Araxá, conforme 
Convênio 776974/2012, fi rmado entre a Prefeitura Municipal de Araxá e o Ministério Social de Desenvolvimento Huma-
no e Combate à fome. Prazo: 03 meses. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 24/09/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Retifi cação de Extrato de Contrato - Pregão Presencial 
08.128/2016.  Fica retifi cada a publicação dada no Doma  - Diário Ofi cial do Município de Araxá no dia 04/11/16, Edi-
ção 143, onde se lê: Prazo: 12 meses, leia-se: 03 meses e onde se lê: 14/10/16, leia-se: 27/09/16. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.137/2016. Extrato de Contrato. O Município de Ara-
xá e Daniel Monteiro de Freitas Eireli EPP, valor global: R$ 11.160,00 (onze mil cento e sessenta reais), fi rmam aqui-
sição de geradores de energia para serem utilizados nas instalações da Farmácia Municipal. Vencimento: 31/12/16. 
Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 01/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.146/2016. Extrato de Contrato. O Município de 
Araxá e Suely Terezinha Queiroz Ferreira ME, valor global: R$ 7.799,00 (sete mil setecentos e noventa e nove reais), 
fi rmam aquisição de impressora, digital e analógica, para emitir imagem dos exames de ultrassonografi a, realizados 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Araxá. Vencimento: 31/12/16. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 01/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.145/2016. Extrato de Contrato. O Município de Ara-
xá e Lívia Móveis Indústria e Comércio Eireli EPP, valor global: R$ 14.155,00 (quatorze mil cento e cinqüenta e cinco 
reais); Ponto Forte Comércio e Distribuição LTDA EPP, valor global: R$ 11.020,50 (onze mil, vinte reais e cinqüenta 
centavos), fi rmam aquisição de  materiais permanentes, para uso na coleta de lixo hospitalar, conforme proposta de 
aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 12046.773000/1140-15 e Emenda Parlamentar nº17630009. Ven-
cimento: 31/12/16. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 01/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.113/2015. Extrato de Termo Aditivo. O Município 
de Araxá e Comercial Mauristela LTDA - ME, fi rmam aditamento contrato celebrado 23/12/15, reajustando o valor do 
item 5.834 – Café em pó torrado e moído, embalagem de 500 gramas, passando-se o preço de R$ 4,94 (quatro reais 
e noventa e quatro centavos) para R$ 6,62 (seis reais e sessenta e dois centavos), com a conseqüente alteração do 
valor global contratado. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 26/10/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.139/2016. Extrato de Contrato. O Município de 
Araxá e Astem Móveis para Escritório LTDA ME, valor global: R$ 19.488,50 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e oito 
reais e cinqüenta centavos); Comercial Soares e Mota LTDA EPP, valor global: R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e no-
venta reais); Distribuidora S.A de Gondolas LTDA ME, valor global: R$ 5.246,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e seis 
reais); Geordane  José Mendonça e CIA LTDA ME, valor global: R$8.829,00 ( oito mil, oitocentos e vinte e nove reais), 
fi rmam aquisição de móveis para uso do Setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Vencimento: 
31/12/16. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 01/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.144/2016. Extrato de Contrato. O Município de 
Araxá e Astem Móveis para Escritório LTDA ME, valor global: R$ 7.366,00 (sete mil, trezentos e sessenta e seis reais); 
Comercial Infomed LTDA ME, valor global: R$ 23.199,00 (vinte e três mil, cento e noventa e nove reais); Comercial 
Soares e Mota LTDA EPP, valor global: R$ 44.513,00 (quarenta quatro mil, quinhentos e treze reais); Meta X Indústria 
e Comércio LTDA ME, valor global: R$72.750,00 (setenta e dois mil, setecentos e cinqüenta reais); Santa Helena Mó-
veis para Escritório LTDA EPP, valor global: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), fi rmam aquisição de móveis 
para equipar diversas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme proposta de aquisição de Equipamento/
Material Permanente nº 12046.773000/1140-15 e Emenda Parlamentar nº 17300009. Vencimento: 31/12/16. Aracely 
de Paula, Prefeito Municipal, 01/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.140/2016. Extrato de Contrato. O Município de 
Araxá e EV Lopes Comércio Atacadista EPP, valor global: R$ 24.374,00 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e quatro 
reais), fi rmam aquisição de materiais de consumo odontológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Araxá. Vencimento: 31/12/16. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 01/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.095/2015. Extrato de Termo Aditivo. O Município 
de Araxá e Cássio Murilo Pereira - ME, fi rmam aditamento contrato celebrado 10/11/15, vencendo 10/11/17, com a 
conseqüente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 04/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.143/2016. Extrato de Contrato. O Município de 
Araxá e Comercial Soares e Mota LTDA EPP, valor global: R$ 20.669,60 (vinte mil, seiscentos e sessenta e nove reais 
e sessenta centavos); Daniel Monteiro de Freitas Eireli EPP, valor global: R$ 24.757,00 ( vinte e quatro mil, setecentos 
e cinqüenta e sete reais); Dental Maria LTDA, valor global: R$ 1.805,00 ( um mil oitocentos e cinco reais); Gnatus 
Equipamentos Médicos e Odontológicos LTDA, valor global: R$ 148.192,00 (cento e quarenta e oito mil, cento e no-
venta e dois reais); Nelio Paulino Lins Produtos Hospitalares ME, valor global: R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais); 
Odonto Equipo Triângulo LTDA, valor global: R$ 6.590,00, (seis mil quinhentos e noventa reais), fi rmam aquisição de 
equipamentos de uso odontológico, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Vencimento: 31/12/16. Aracely 
de Paula, Prefeito Municipal, 03/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.148/2016. Extrato de Contrato. O Município de 
Araxá e Antônio Farid Comércio e Importação LTDA, valor global: R$ 63.082,50 (sessenta e três mil, oitenta e dois 
reais e cinqüenta centavos), fi rmam aquisição de gêneros alimentícios, para a fabricação de pães a serem distribuídos 
aos funcionários das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá. Vencimento: 31/12/16. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 01/11/16. 

______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.028/2016. Extrato de Termo Aditivo. O Município de 
Araxá e White Martins Gases Industriais LTDA, fi rmam aditamento contrato celebrado 03/05/16, acrescentando 24,96% 
as quantidades inicialmente contratadas com a conseqüente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 17/10/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.152/2016. Extrato de Contrato. O Município de 
Araxá e Arcepatos Distribuidora LTDA, valor global: R$ 9.354,10 (nove mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e dez 
centavos); Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares LTDA ME, valor global: R$ 78.750,50 (setenta e oito mil, setecentos 
e cinqüenta reais e cinqüenta centavos); Cristiano Costa Lino ME, valor global: R$ 180.233,00 (cento e oitenta mil, 
duzentos e trinta e três reais);  EV Lopes Comércio Atacadista EPP, valor global: R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e 
cem reais); Rios e Cambraia Produtos de Dieta LTDA ME, valor global: R$ 88.104,50 (oitenta e oito mil, cento e quatro 
reais e cinqüenta centavos), fi rmam aquisição de material  médico - hospitalar  descartável e dietas/suplementos  ali-
mentares, para fornecimento aos pacientes do SUS, em cumprimento aos Mandados Judiciais, conforme Lei Municipal 
4050/2002 e Decreto 587/2002. Vencimento: 31/12/16. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 03/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.033/2014. Extrato de Termo Aditivo. O Município 
de Araxá e Gepro – Gestão Elaboração e Assessoria de Projetos Sociais LTDA - EPP, fi rmam aditamento contrato 
celebrado 24/04/14, vencendo 20/10/17, com a conseqüente alteração do valor global contratado. Aracely de Paula, 
Prefeito Municipal, 07/10/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.149/2016. Extrato de Contrato. O Município de 
Araxá e VSE Serviços Elétricos LTDA, valor global: R$ 54.484,05 (cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e 
quatro reais e cinco centavos), fi rmam aquisição de materiais elétricos e medidor de energia, para serem utilizados no 
projeto de videomonitoramento, em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. Vencimen-
to: 31/12/16. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 03/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Presencial 08.161/2016. O 
Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de readequação técnica do Edital fi ca designada nova 
data de abertura para o dia 29/11/16 às 09:00 horas,  para aquisição de medicamentos para serem utilizados no atendi-
mento dos usuários do SUS no Pronto Atendimento Municipal e Farmácia Municipal. Edital disponível: 16/11/16. Setor 
de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 09/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.162/2016. O Município de Ara-
xá, torna pública a abertura para contratação de emissoras de rádio comercial AM e FM com alcance em toda extensão 
territorial do Município de Araxá-MG, para prestação de serviços de veiculação de notícias, avisos, comunicados, cam-
panhas e programas institucionais de caráter informativo, educativo e de orientação social promovidas pelas diversas 
Secretarias do Município de Araxá-MG, conforme especifi cações e características descritas no Anexo I deste Edital. 
Abertura 28/11/16 às 09:00 h. Edital disponível: 16/11/16. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Pre-
feito Municipal – 09/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.163/2016. O Município de Ara-
xá, torna pública a abertura para contratação de estúdio para gravação de programas institucionais de caráter infor-
mativo, educativo e de orientação social promovidos pelas diversas Secretarias do Município de Araxá-MG, conforme 
especifi cações e características descritas no Anexo I deste Edital. Abertura 28/11/16 às 14:00 h. Edital disponível: 
16/11/16. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 09/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Presencial 08.150/2016. O 
Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude do processo licitatório ter sido classifi cado como deser-
to fi ca designada nova data de abertura para o dia 01/12/16 às 09:00 horas,  para contratação de empresa para presta-
ção de serviço de recarga de toner, para impressoras utilizadas em diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde. 
Edital disponível: 18/11/16. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 09/11/16. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Edital de Leilão 05.001/2016  –  Proc. 248/2016 – O Leiloeiro Fernando C. 
Moreira Filho, JUCEMG 445, torna público que levará a leilão simultâneo em 08/12/2016, às 13:00, Auditório da AMPLA 
situado na Rua Américo Autran, nº 300, Bairro Vila São Pedro em Araxá-MG, os bens inservíveis: veículos, máquinas 
e bens diversos. Local de visitação: Avenida Tancredo Neves, nº 1.225, B. Vila Silvéria, Araxá/MG. Dias de visitação: 
01/12/2016 a 08/12/2016 no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas. Informações, fotos, lances e edital 
no site: www.fernandoleiloeiro.com.br ou pelo fone: 37-3242-2001. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Tomada de Preços 02.014/2016.  Aviso de Licitação. O município de Araxá, 
comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço por 
empreitada global, destinado  a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de 
material e mão de obra, para execução de manutenção das vias públicas do município de Araxá-MG. A sessão para 
entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 01/12/2016 ás 15h15min e abertura 
dos mesmos ás 15h30min. O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.
br. a partir do dia 16/11/2016. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 
09/11/2016. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal. 
______________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação. Inexigibilidade por Credenciamento. 
Processo nº 12.008/2016. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de readequação técnica 
do Edital fi ca designado o dia 02/12/16 às 09:00 horas para credenciamento de Cartórios de Registro, para prestação 
de serviços relativos a atos do tabelião de notas e registros, conforme especifi cações e valores estabelecidos na tabela 
do Anexo I do Edital . Abertura 02/12/16 às 09:00 h. Edital disponível: 16/11/16. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. 
Aracely de Paula, Prefeito Municipal –09/11/16. 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL  DE ARAXÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2016

RETIFICAÇÃO Nº 02/2016
A Prefeita de Araxá-MG, no uso de suas atribuições legais, informa que em observância aos Princípios da Ampla Com-
petitividade e da Publicidade, fi ca retifi cado o Edital 002/2016, referente ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para 
provimento de empregos do seu Quadro de Pessoal, na forma que se segue:
I – FICAM ALTERADAS as datas dos seguintes itens do Edital:
3.3.1. A relação de candidatos inscritos no Concurso será publicada no dia 20/01/2017 nos sites www.araxa.mg.gov.br  
e www.imam.org.br (clicar Concursos em Andamento/ Prefeitura Municipal de Araxá – Edital 001/2016/informações do 
concurso/relação de candidatos inscritos no Concurso).
3.3.1.1. O candidato que pagou a inscrição e seu nome não constar na relação de candidatos inscritos no Concurso, 
poderá enviar para o email: concursos@imam.org.br  nos dias 23, 24 e 25/01/2017 o comprovante de pagamento da 
inscrição bem como o respectivo boleto.
3.3.2. O candidato receberá pelos Correios, no endereço indicado no Requerimento Eletrônico de Inscrição o Cartão 
de Inscrição contendo o local, dia e horário de realização da prova. No caso do não recebimento do Cartão até o dia 
16/02/2017 ou receber com incorreções o candidato poderá entrar em contato pelo telefone (31) 3324-7076, no horário 
de 9h às 17h ou verifi car a relação de candidatos inscritos com local de prova no site www.imam.org.br
4.1. Período: a partir das 10h do dia 10/10/2016 até às 23h59 do dia 10/01/2017.
4.3. alínea e: efetivar o pagamento do valor da taxa de inscrição correspondente, em qualquer agência bancária em 
seu horário normal de funcionamento, até o dia 10/01/2017. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento 
de agências bancárias na localidade em que o candidato se encontra, este deverá antecipar o respectivo pagamento, 
considerando o primeiro dia útil que antecede o feriado como data fi nal para realização do pagamento da taxa de ins-
crição, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste Edital.
7.1. As provas deste Concurso Público serão aplicadas na cidade de Araxá provavelmente nos dias 25 e/ou 26 de 
fevereiro de 2017. O dia, horário e local serão defi nidos no Cartão de Inscrição.
II – FICAM INCLUÍDOS NO EDITAL OS ITENS 7.1.1 E 7.1.2 conforme abaixo:
7.1.1. O candidato que não concordar com a remarcação das datas das provas poderá solicitar o cancelamento de sua 
inscrição e consequentemente a devolução do valor pago exclusivamente de 21/11 a 02/12/2016.
7.1.2. A solicitação do item anterior deverá ser endereçada para o email concursos@imam.org.br , informando o cargo  
ao qual se inscreveu, seu nome completo, identidade, o número da conta, agência e banco. Caso a conta não esteja 
em seu nome, deverá informar também, o nome completo do titular da conta e CPF.
7.1.3. A Prefeitura de Araxá efetuará a restituição do valor da taxa de inscrição até 30/12/2016.
Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

Araxá, 10 de novembro de 2016
ARACELY DE PAULA
PREFEITO MUNICIPAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
RETIFICAÇÃO Nº 04/2016

A Prefeita de Araxá-MG, no uso de suas atribuições legais, informa que em observância aos Princípios da Ampla 
Competitividade e da Publicidade, fi ca retifi cado o Edital 001/2016, referente ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
E TÍTULOS para provimento de empregos do seu Quadro de Pessoal, na forma que se segue:
I – FICAM ALTERADAS as datas dos seguintes itens do Edital:
3.3.1. A relação de candidatos inscritos no Concurso será publicada no dia 16/01/2017 nos sites www.araxa.mg.gov.br  
e www.imam.org.br (clicar Concursos em Andamento/ Prefeitura Municipal de Araxá – Edital 001/2016/informações do 
concurso/relação de candidatos inscritos no Concurso).
3.3.1.1. O candidato que pagou a inscrição e seu nome não constar na relação de candidatos inscritos no Concurso, 
poderá enviar para o email: concursos@imam.org.br  nos dias 17, 18 e 19/01/2017 o comprovante de pagamento da 
inscrição bem como o respectivo boleto.
3.3.2. O candidato receberá pelos Correios, no endereço indicado no Requerimento Eletrônico de Inscrição o Cartão 
de Inscrição contendo o local, dia e horário de realização da prova. No caso do não recebimento do Cartão até o dia 
09/02/2017 ou receber com incorreções o candidato poderá entrar em contato pelo telefone (31) 3324-7076, no horário 
de 9h às 17h ou verifi car a relação de candidatos inscritos com local de prova no site www.imam.org.br
4.1. Período: a partir das 10h do dia 10/10/2016 até às 23h59 do dia 10/01/2017.
4.3. alínea e: efetivar o pagamento do valor da taxa de inscrição correspondente, em qualquer agência bancária em 
seu horário normal de funcionamento, até o dia 10/01/2017. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento 
de agências bancárias na localidade em que o candidato se encontra, este deverá antecipar o respectivo pagamento, 
considerando o primeiro dia útil que antecede o feriado como data fi nal para realização do pagamento da taxa de ins-
crição, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste Edital.
7.1. As provas deste Concurso Público serão aplicadas na cidade de Araxá provavelmente nos dias 18 e/ou 19 de 
fevereiro de 2017. O dia, horário e local serão defi nidos no Cartão de Inscrição.
II – FICAM INCLUÍDOS NO EDITAL OS ITENS 7.1.1 E 7.1.2 conforme abaixo:
7.1.1. O candidato que não concordar com a remarcação das datas das provas poderá solicitar o cancelamento de sua 
inscrição e consequentemente a devolução do valor pago exclusivamente de 21/11 a 02/12/2016.
7.1.2. A solicitação do item anterior deverá ser endereçada para o email concursos@imam.org.br , informando o cargo  
ao qual se inscreveu, seu nome completo, identidade, o número da conta, agência e banco. Caso a conta não esteja 
em seu nome, deverá informar também, o nome completo do titular da conta e CPF.
7.1.3. A Prefeitura de Araxá efetuará a restituição do valor da taxa de inscrição até 30/12/2016.
Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

Araxá, 10 de novembro de 2016
ARACELY DE PAULA
PREFEITO MUNICIPAL


