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Órgão Oficial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 662 de 1º/10/2013 - Ano 1 / nº 13  Sexta-feira, 30 de maio de 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
-----------------------------------------------------------------------------------------A edição do Diário Oficial do Município de Araxá (DOMA) que circulou no dia 23 de maio de 2014 é a de número 12 e não 11 como
constou na paginação.
-----------------------------------------------------------------------------------------ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------RETIFICA DECRETO N° 985 DE 22 DE MAIO DE 2014 PUBLICADO NA EDIÇÃO N° 11 EM 23 DE MAIO DE 2014
DECRETO Nº 985 - DE 22 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre responsabilidade a movimentações financeiras junto a estabelecimentos bancários.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERÍCIO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Todas as contas correntes mantidas pela Prefeitura Municipal de Araxá, inscrita no CNPJ sob o n° 18.140.756-0001-00, junto às
agências bancárias do Município de Araxá, serão movimentadas pelo
prefeito municipal JEOVÁ MOREIRA DA COSTA, inscrito no CPF n°
160.203.166-53 e o servidor JORGE DE BORBA LIMA, inscrito no CPF
n° 050.600.288-87, sendo considerados para todos os efeitos o disposto
no Decreto Municipal 455, de 23 de maio de 2013 e o mandado de
intimação do Juízo da 17ª Zona Eleitoral de Araxá-MG de 21 de maio
de 2014, de desocupação imediata da chefia do poder executivo ao Sr.
Miguel Alves Ferreira Junior, devendo o Sr. Dr. Jeová Moreira da Costa
reassumir a chefia do Poder Executivo do Município de Araxá.
Art. 2º. Ficam delegados ao Assessor Executivo I do Gabinete do
Prefeito, JORGE DE BORBA LIMA poderes para todas as movimentações financeiras junto aos estabelecimentos bancários, agências do
Município de Araxá, como: emissão de cheques; abertura de contas;
receber recibos e dar quitações; requisitar talonários de cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações
financeiras; cadastrar; alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos por meio eletrônico; consultar contas/aplicações programa repasse
recursos federais; liberar arquivos de pagamentos; solicitar saldos/extratos de investimentos; efetuar transferências para mesma titularidade;
encerrar contas de depósito; consultar obrigações de débito dentre outras atribuições no que se refere a transações bancárias.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
valendo seus efeitos a partir de sua assinatura.
Dr. JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal de Araxá
-----------------------------------------------------------------------------------------DECRETO N. 996 - DE 22 DE MAIO DE 2014.
Delega competência para atos que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e
considerando o disposto na alínea "a", parágrafo único, do art. 67, da
Lei Orgânica do Município de Araxá, DECRETA:
Art. 1º. Fica delegado ao Servidor José Adriano Barbosa, inscrito
no CPF sob o n° 825.185.306-06, Assessor II do Gabinete do Prefeito, a
partir de 29 de maio de 2014, poderes abaixo descritos:
I. Autorizar nos empenhos pagamentos aos fornecedores em geral;
II. Assinar, em conjunto com o Prefeito Municipal, cheques e ordens de pagamentos junto as agências bancárias do Município de Araxá;
III. Requisitar talonários de cheques;
IV. Retirar cheques devolvidos;
V. Endossar, sustar/contra-ordenar, cancelar e baixar cheques.
Parágrafo único. O servidor responderá administrativamente, civil e penalmente pelos atos praticados no âmbito lhe delegado pelo
presente.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de sua assinatura.
JEOVÁ MOREIRA DA COSTA
Prefeito Municipal de Araxá
-----------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 35/2014 anexo à Lei n°6.642 de 15 de
maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Obras Assistenciais Casa do
Caminho.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de estabelecer-se
mútua cooperação entre as partes, a fim de que a entidade possa custear as suas despesas de manutenção. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Para acorrer às despesas previstas na presente lei, serão utilizados recursos da dotação orçamentária cadastrada sob a ficha número 142 do
Fundo Municipal de Saúde. VALOR:R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a serem liberados em parcela única no ato de assinatura deste
termo de convênio. VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato
da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último
repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas o(a) Casa do Caminho.
-------Extrato do Convênio n° 36/2014 anexo à Lei n°6.639 de 15 de
maio de 2014. PARTES: O Município de Araxá e a Casa do Bom
Samaritano
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua
cooperação entre o Município e a Casa do Bom Samaritano, a fim de
que esta possa pagar pessoal qualificado e custear demais despesas

de manutenção, necessárias ao funcionamento da Instituição.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Convênio correrão por conta da dotação orçamentária consignada sob o n°
de ficha 790, do fundo municipal de assistência social.
VALOR: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
VIGÊNCIA: O presente convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo
dentro do qual deverá prestar contas a Casa do Bom Samaritano.
-----------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n° 37/2014 anexo à Lei n°6.640 de 15 de
maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Combate a
Pediculose.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua
cooperação entre o Município e o(a) Associação, a fim de que esta possa pagar pessoal qualificado e custear demais despesas de manutenção, necessárias ao funcionamento da instituição.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas deste Convênio correrão por conta de crédito especial aberto no orçamento vigente por autorização legal.
VALOR: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo
dentro do qual deverá prestar contas o(a) Associação.
-----------------------------------------------------------------------------------------Extrato do Convênio n°38/2014 anexo à Lei n°6.648 de 21 de
maio de 2014.
PARTES: O Município de Araxá e as Obras Sociais e Assistenciais
Nabor do Amanhecer - OSANA.
OBJETO: A finalidade do presente Convênio é a de permitir mútua
cooperação entre o Município e o(a) Associação, a fim de que esta possa pagar pessoal qualificado e custear demais despesas de manutenção, necessárias ao funcionamento da instituição.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Convênio correrão por conta de crédito especial aberto no orçamento por
autorização legal.
VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem início no ato da sua assinatura e
término 30 (trinta) dias após a liberação do último repasse, prazo dentro do qual deverá prestar contas o(a) Associação.
-----------------------------------------------------------------------------------------Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano
-----------------------------------------------------------------------------------------A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano através do
Secretário José Domingos Vaz e a Comissão responsável pelas associações de bairros faz saber às autoridades e aos moradores dos bairros
São Domingos e Boa Vista, que nos dias 22 e 23 de maio de 2014 foi
realizada a enquete anunciada anteriormente, e o resultado foi de 187
votos SIM para a unificação dos bairros e 4 votos Não.
Portanto, com este resultado, faremos nova convocação para que
se façam novas chapas em tempo hábil para participarem da eleição
da Associação unificada dos bairros Boa Vista e São Domingos.
José Domingos Vaz
Secretário de Desenvolvimento Humano
Gentil - Sidney - Gaspar
Comissão Organizadora
-----------------------------------------------------------------------------------------Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
-----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº. 015 /2014 de 22 de maio de 2014.
Dispõe sobre revogação parcial da Resolução nº 09 de 20 de março de 2014 do CMDCA no que se refere aos repasses de recursos do
Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA para as entidades:
Associação Damas Salesianas de Araxá, Oratório Nossa Senhora Auxiliadora e Serviço de Obras Sociais - SOS e dá outras providências;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo, responsável
pela definição das políticas públicas de atendimento à criança e ao
adolescente no Município de Araxá, em sua Reunião Extraordinária de
22 de maio de 2014, após reanálise dos projetos enviados pelas entidades, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar parcialmente a Resolução n° 09/2014 no que se
refere ao repasse de recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Araxá -FIA para as entidades: Associação Damas Salesianas de Araxá, Oratório Nossa Senhora Auxiliadora e Serviço de Obras
Sociais - SOS.
Art. 2º - Considerando a recomendação nº 03/ 2014 da Promotoria
de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde estabelece que os recursos
do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA não podem ser
utilizados para financiamento de políticas sociais básicas e serviços
de caráter permanente, após reanálise dos projetos, o CMDCA comprovou que os projetos apresentados por estas entidades são de caráter
assistencial. Por este motivo, fica revogado o direito dessas Instituições de receberem recursos do FIA.
Art. 3°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá - MG, 22 de maio de 2014.
Marcelo Luiz Alves
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Araxá/MG

-----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº. 016 /2014 de 22 de maio de 2014.
Dispõe sobre revogação parcial da Resolução nº 09 de 20 de março de 2014 do CMDCA no que se refere ao repasse de recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA para a entidade Instituto Foco e dá outras providências;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo, responsável
pela definição das políticas públicas de atendimento à criança e ao
adolescente no Município de Araxá, em sua Reunião Extraordinária de
22 de maio de 2014, após reanálise dos projetos enviados pelas entidades, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar parcialmente a Resolução n° 09/2014 no que se
refere ao repasse de recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Araxá -FIA para a entidade Instituto Foco.
Art. 2º - Considerando o ofício nº 260/2ª PJ/2013, ofício nº 060/3ª
PJ/2014 e ofício nº 191/3ª PJ/2014, após reanálise do projeto "Um novo
olhar para a aprendizagem", apresentado pela entidade Instituto Foco,
o CMDCA comprovou que o objetivo geral do projeto refere-se aos mesmos objetivos do programa municipal PROFET - Projeto de Formação e
Encaminhamento para o Trabalho, cujo objetivo de atender adolescentes a partir de 14 anos através de capacitação e encaminhamento para
o mercado de trabalho é de responsabilidade do município.
Art.3°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá - MG, 22 de maio de 2014.
Marcelo Luiz Alves
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Araxá/MG
-----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº. 017 /2014 de 22 de maio de 2014.
Dispõe sobre revogação parcial da Resolução nº 09 de 20 de março de 2014 do CMDCA no que se refere aos repasses de recursos do
Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA para as entidades:
Casa de Nazaré, Centro Educacional Infantil Vovó Sérgia, Escola Infantil Mundo da Criança, Instituição Educacional Gabriela Mistral e
Inspetoria São João Bosco e dá outras providências;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo, responsável
pela definição das políticas públicas de atendimento à criança e ao
adolescente no Município de Araxá, em sua Reunião Extraordinária de
22 de maio de 2014, após reanálise dos projetos enviados pelas entidades, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar parcialmente a Resolução n° 09/2014 no que se
refere aos repasses de recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Araxá -FIA para as entidades Casa de Nazaré, Centro
Educacional Infantil Vovó Sérgia, Escola Infantil Mundo da Criança,
Instituição Educacional Gabriela Mistral e Inspetoria São João Bosco.
Art. 2º - Considerando a recomendação nº 03/ 2014 da Promotoria
de Justiça do Estado de Minas Gerais, que se baseando na Resolução
nº 71 /2001 do Conanda, determina que o CMDCA não conceda registros de funcionamento de entidades ou inscrições de programas àquelas que desenvolverem apenas atendimento em modalidades educacionais formais, tais como creches, pré escolas, ensino fundamental e
médio, fica assim revogado o direito dessas entidades de receberem
recursos do FIA.
Art. 3°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá - MG, 22 de maio de 2014.
Marcelo Luiz Alves
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Araxá/MG
-----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº. 018 /2014 de 22de maio de 2014.
Dispõe sobre as adequações dos projetos aprovados pela Resolução nº 09 de 20 de março de 2014 no que se refere aos repasses de
recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência- FIA para as
entidades: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá APAE, Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá FADA, FAMA (Centro de Atendimento à Criança - CAC), Associação
Brasileira Kosmo's de Artes Marciais, Conselho de Participação e Integração da Comunidade Afro Brasileira de Araxá -COAFRO, Centro de
Formação Profissional Júlio Dário, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá -CONSEP, Fundação da Criança e Adolescente de
Araxá -FCAA, Centro Educativo Louis Braille - CELB, Comunidade
Rhema de Aliança , Fundação Rio Branco e SEPROSIC - Lar Santa
Teresinha e dá outras providências;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo, responsável
pela definição das políticas públicas de atendimento à criança e ao
adolescente no Município de Araxá, após Reunião Extraordinária realizada no dia 22/05/2014, considerando a recomendação n° 005/ 2014
da Promotoria de Justiça do Estado de Minas Gerais em que se recomenda aos conselheiros municipais (CMDCA) da cidade de Araxá MG que reavaliem os projetos que foram apresentados pelas instituições Araxaenses , que se encontram em dissonância com as regras
legais e regulamentares para o recebimento de recursos do Fundo
Municipal da Infância e Adolescência - FIA, determinando as medidas
cabíveis para sua adequação, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
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Art. 1 - Realizar o chamamento das entidades: Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Araxá - APAE, Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá - FADA, FAMA (Centro de Atendimento à Criança - CAC), Associação Brasileira Kosmo's de Artes
Marciais, Conselho de Participação e Integração da Comunidade Afro
Brasileira de Araxá -COAFRO, Centro de Formação Profissional Júlio
Dário, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá -CONSEP, Fundação da Criança e Adolescente de Araxá -FCAA, Centro Educativo Louis Braille - CELB, Comunidade Rhema de Aliança , Fundação Rio Branco e SEPROSIC - Lar Santa Terezinha para que façam as
devidas adequações em seus projetos conforme quadro que se segue:
Nº - Instituição - Adequações
- 1 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá - APAE
- Detalhamento das Ações; Capacidade técnica operacional.
- 2 - Associação Brasileira Kosmo's de Artes Marciais - Qualificação
técnica de professores e instrutores; Declaração de espaço físico a ser
utilizado; Periodicidade de atendimento; Capacidade técnica operacional.
- 3 - Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de AraxáFADA - Detalhamento dos objetivos específicos; Capacidade técnica
operacional.
- 4 - Centro de Formação Profissional Júlio Dário - Detalhamento
dos objetivos; Capacidade técnica operacional.
- 5 - Centro Educativo Louis Braille - Detalhamento das Ações; Capacidade técnica operacional.
- 6 - COAFRO - Conselho de Participação e Integração da Comunidade Afro Brasileira de Araxá - Periodicidade do atendimento; Especificações das atividades esportivas; Qualificações dos profissionais;
Detalhamento dos espaços físicos a serem utilizados pelo projeto; Capacidade técnica operacional.
- 7 - Comunidade Rhema de Aliança - Detalhamento das ações;
Capacidade técnica operacional.
- 8 - Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá - CONSEP - Detalhamento das ações; Capacidade técnica operacional.
- 9 - FAMA (Centro de Atendimento à Criança - CAC) - etalhamento
das Ações; Capacidade técnica operacional.
- 10 - Fundação da Criança e do Adolescente - Detalhamento das
ações; Comprovação do art. 2º do anexo I do Edital do FIA 2014; Capacidade técnica operacional.
- 11 - Fundação Rio Branco - Detalhamento dos objetivos específicos em relação às bolsas de aprendizado; Detalhamento no manuseio
de ferramentas que oferecem riscos aos menores; Capacidade técnica
operacional.
- 12 - SEPROSIC - Lar Santa Teresinha - Detalhamento dos objetivos específicos; Capacidade técnica operacional.
Art 2º: As adequações dos projetos deverão ser entregues até às
11 horas do dia 28 de maio de 2014 na Secretaria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, situada à Rua Ananias
Teixeira nº 10, Bairro Santa Rita, Araxá -MG.
Art 3º - Todas as entidades deverão apresentar novamente as certidões que já estiverem vencidas.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá - MG, 22 de maio de 2014.
Marcelo Luiz Alves
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Araxá/MG
-----------------------------------------------------------------------------------------SETOR DE LICITAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público suspensão do processo
licitatório 08.014/2014, em virtude de impugnação interposta. Dr.
Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 28/05/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 08.060/2014. Contratação de empresa especializada para fornecimento e administração de cartão magnético de benefícios com identificação visual (foto), em atendimento aos servidores da Prefeitura Municipal de Araxá. Abertura 16/06/2014 10:30 hs. Edital disponível: 03/
06/2014, no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 34 36917022. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 29/05/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 08.061/2014. Contratação de empresa para fornecimento e aplicação de tinta com tecnologia de isolante térmico, para os prédios da
cidade administrativa. Abertura 17/06/2014 09:00 hs. Edital disponível: 05/06/2014, no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 34
3691-7022. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 29/05/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 08.062/2014. Contratação de empresa para fornecimento e instalação de sistema de geração de energia elétrica através de sistemas de
células fotovoltaicas, conectado a rede pública de distribuição, em atendimento a prédios públicos municipais. Abertura 17/06/2014 14:00 hs.
Edital disponível: 05/06/2014, no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de
Licitações: 34 3691-7022. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 29/05/2014.
------------------------------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público reabertura do processo
licitatório 08.014/2014, Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de pagamento de salários, com exclusividade, aos
servidores da administração direta da Prefeitura de Araxá, sendo designada nova data de abertura do certame para 13/06/14, as 10:30 horas. Edital disponível: 03/06/14 no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de
Licitações: 34 3691-7022. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 29/05/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------Ext. T. A. F8.004/2013. Município de Araxá/MG e Lada Serviços
Ortopédicos LTDA, firmam aditamento do contrato celebrado 14/03/
13, vencendo 13/03/15, c/ alteração do valor global contratado. Dr. Jeová
Moreira da Costa - Prefeito municipal 27/01/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 08.163/2013 - O MUNICÍPIO DE
ARAXÁ e Araxá Ambiental LTDA, valor global: R$ 12.900,00, firmam
contratação de empresa especializada para realização da programação de automonitoramento de efluentes e estudo de autodepuração do
corpo receptor localizado no aterro sanitário de Araxá. Período 180 dias.
Dr. Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal 24/03/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------Ext. T. A. 02.009/2013. Município Araxá/MG e Guimarães Engenharia e Construção LTDA EPP, firmam aditamento de quantidade do
contrato celebrado 08/01/14, c/ a conseqüente alteração do valor global
contratado. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 09/05/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------Ext. T. A. 04.008/2008. Município Araxá/MG e Instituto Educacional Maneira, firmam aditamento contrato celebrado 01/01/06, vencendo 27/08/14, c/ alteração do valor global contratado, reajustando
preço. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 25/04/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------Ext. T. A. 04.003/2012. Município Araxá/MG e Eurípedes Bento
de Barsanulfo, firmam aditamento contrato celebrado 01/04/12, vencendo 31/03/15, c/ alteração do valor global contratado, reajustando
preço. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 20/03/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------Ext. T. A. 08.026/2009. Município Araxá/MG e Vera Cruz Transporte e Turismo LTDA, firmam aditamento de quantidade do contrato
celebrado 01/06/09, c/ a conseqüente alteração do valor global contratado. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 07/04/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 08.168/2013 - O MUNICÍPIO DE
ARAXÁ e Anjinhos Confecções LTDA, valor global: R$ 2.151,30, JJ
Machado Confecções LTDA ME, valor global: R$ 5.598,90 e Uniformes
Dias Eireli EPP valor global: R$ 12.789,80, firmam contratação de empresa especializada em confecção de camiseta e coletes para atender
as atividades do CRAS -Centro de Referencia a Assistência Social. Período 12 meses. Dr. Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal 24/03/
14.
-----------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO F8.001/2014 - O MUNICÍPIO DE
ARAXÁ e Jessie Ruth de Castro Rosa -ME ,valor global: R$ 7.790,00,
Inteligia Editora LTDA, valor global: R$ 13.024,00, Ronaldo Cesar da
Silva Brodowski ME valor global: R$ 5.680,00, Extra Formulários Continuo e Impressos Gráficos em Geral LTDA, valor global: R$ 31.241,00,
Gráfica Iguaçu LTDA ME, valor global: R$ 7.160,00 e Estrutural Editora e Gráfica LTDA ,valor global: R$ 11.912,00, Registro de preço para
contração de empresa para confecção de material gráfico para atender
aos diversos setores da secretaria municipal de saúde em sua totalidade. Período 12 meses. Dr. Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal
24/04/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------Ext. T. A. F8.045/2013. Município Araxá/MG e Larissa Barbosa
Moreira Pena, João Batista Arantes da Silva, Constantino Jorge
Calapodopulos Junior, Manfredo Marques Machado, firmam aditamento de quantidade do contrato celebrado 09/09/13, c/ a conseqüente
alteração do valor global contratado. Dr. Jeová Moreira da Costa- Prefeito Municipal, 02/04/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO 08.034/2014 - O MUNICÍPIO DE
ARAXÁ e Concreara Concretos e Argamassas LTDA, valor global: R$
108.625,00, Firmam contrato de aquisição de concreto usinado para
construção da escola Max Neumann. Período 12 meses. Dr. Jeová Moreira da Costa - Prefeito Municipal 24/04/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, chamada pública 04.001/2014, Chamada Pública para pessoas físicas ou jurídicas interessadas em vender
imóvel que será destinado a instalação do Campus da UFTM em Araxá. Ficam julgadas improcedentes as razões de recurso interpostas pelo
licitante Walter Primo de Melo Filho e parcialmente procedentes as
razões de recurso interpostas pelo licitante Paulo Anésio Afonso. Dr.
Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal - 28/05/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, fica determinado o cancelamento do
processo licitatório 04.001/2014, chamada pública para pessoas físicas ou jurídicas interessadas em vender imóvel que será destinado a
instalação do Campus da UFTM em Araxá, com fundamento no artigo

49 da lei 8666/93, considerando a inabilitação de todos os licitantes.
Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal - 28/05/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, Julgamento final Concorrência nº
03.001/2014 Concessão da exploração do serviço regular de transporte coletivo urbano de passageiros. Licitante vencedora: Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda: pontuação final: 100 pontos. Dr. Jeová Moreira
da Costa, Prefeito Municipal - 28/05/14 -----------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial F8.006/2014. Contratação de empresa para locação de veículos
para atender ao transporte de pacientes em tratamento médico fora do
domicílio. Abertura 16/06/2014 09:00 hs. Edital disponível: 04/06/2014,
no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 34 3691-7022. Dr.
Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 28/05/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 08.058/2014. Registro de preço para aquisição de
microcomputadores e notebooks em atendimento as necessidades de
diversas secretarias. Abertura 18/06/2014 15:00 hs. Edital disponível:
05/06/2014, no site: www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 34 36917022. Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal- 28/05/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------Conselho Municipal da Melhor Idade
-----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 11/2014 de 27 de maio de 2014
Aprovação de Projetos e destinação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Araxá às entidades inscritas no Conselho Municipal da Melhor Idade de acordo com o Edital no. 001/2014
O Conselho Municipal da Melhor Idade, no uso de suas atribuições, em sua Reunião Ordinária de 27 de maio de 2014, através de sua
Presidente Ana Eugênia Loyolla Hollanders de Moura, considerando:
- o disposto na Lei Federal no. 10741/2003 que institui o Estatuto
do Idoso no seu Art. 3º que diz "É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária."
- a Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Que dispõe sobre
a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá
outras providencias que no seu Art. 4º diz " Constituem diretrizes da
política nacional do idoso: VIII - priorização do atendimento ao idoso
em órgãos públicos e privados prestadores de serviços, quando
desabrigados e sem família;
- a Lei Municipal que Cria o Conselho Municipal do Idoso, hoje
denominado Conselho Municipal da Melhor Idade;
- o disposto no Edital de Chamada Pública no. 001/2014 que estabeleceu regras para a destinação de recursos do Fundo Municipal
dos Direitos do Idoso;
RESOLVE:
Artigo 1º. O Conselho Municipal da Melhor Idade aprova os Projetos e autoriza o repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos
do Idoso às entidade abaixo relacionadas devidamente inscritas neste
Conselho.
Artigo 2º O Conselho Mu2nicipal da Melhor Idade considerou o
Parecer da Comissão Julgadora nomeada através da Resolução no.
09/2014 de 29 de abril de 2014 que após a avaliação da documentação das entidades inscritas no Conselho Municipal da Melhor Idade,
pleiteantes dos recursos previstos no Edital de Chamada Pública no.
001/2014, feita pela Equipe Avaliadora e as diligências realizadas dia
19/05/2014, julgou os projetos e Parecer da Equipe Avaliadora e chegou ao seguinte resultado:
- Entidade - Valor Solicitado - Aprovado
- 01) Recanto do Idoso S. Vicente de Paula, CNPJ 20.056.768.0001-94 369.799,82 - 376.000,00
- 02) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ
17.805.524.0001-54 - 173.031,00 - 200.000,00
- 03) Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá CNPJ26.041.632.0001-97 - 464.000,00 - 464.000,00
- 04) Centro de Formação Profissional Júlio Dário - CNPJ
17.805.748.0001-64 - 476.005,50 - 0,00
- 05) Obras Assistenciais Eurípedes Barsanufo -CNPJ 20.751.764.00126 - 540.000,00 - 540.000,00
- 06) Associação Lar Ebenézer, CNPJ07.331.925.0001-64 - 3.000.000,00
- 2.270.000,00
- TOTAL - 5.022.836,32,00 - 3.850.000,00
Artigo 3º. Foram aprovados os Projetos voltados especificamente
para a população idosa e que pertencem a entidades que já estão em
funcionamento e necessitando de ações em caráter de urgência para
melhoria da qualidade de atenção prestada de acordo com a INTRODUÇÃO e de acordo com os Itens 10. 5 e 10.11 do Edital de Chamada
Pública no. 001/2014
Artigo 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura revogando-se as disposições em contrário.
Ana Eugênia Loyolla Hollanders de Moura
PRESIDENTE
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SINPLALTO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 033/2014
O Assessor de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Araxá e Autoridade de Trânsito
deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 149 do
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Autuação por Infração de
Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Araxá.

PÁGINA 3

EDITAL DE PENALIDADE DE TRÂNSITO Nº 032/2013
O Assessor de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Araxá e Autoridade de Trânsito
deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, e na Deliberação No. 66 do
Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais - CETRAN - MG, considerando que a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade por Infração de Trânsito
por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações
aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas infrações cometidas, concedendolhes, caso queiram, o prazo de trinta dias contados desta publicação, para interporem
recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Araxá - Jari / Araxá - MG e/
ou procederem ao pagamento de multa por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo
Artigo 284 do CTB.
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EDITAL DE PENALIDADE DE TRÂNSITO Nº 031/2014
O Assessor de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Araxá e Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, e na Deliberação No. 66 do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais
- CETRAN - MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações aos
destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas infrações cometidas, concedendolhes, caso queiram, o prazo de trinta dias contados desta publicação, para interporem recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações
do Município de Araxá - Jari / Araxá - MG e/ou procederem ao pagamento de multa por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.
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PÁGINA 7

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 032/2014
O Assessor de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Araxá e Autoridade de Trânsito deste Município, com
fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 149 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,
considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de
Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Autuação por
Infração de Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por
Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Araxá.
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