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DomA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG

Órgão Ofi cial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 662 de 1º/10/2013 - Ano 2 / nº 367 Sexta, 12 fevereiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Revogação de Licitação. Inexigibilidade por Credencia-
mento 12.014/2020. Processo 216. Objeto: Credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços 
médicos de plantonista presencial por hora em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Sala Vermelha/UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) e serviços médicos plantonistas presencial por hora em clínica médica na UPA porta/unidades 
mistas e hospitais para atendimento aos pacientes SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Araxá/MG, durante o enfretamento da pandemia da COVID 19. Fica revogado o processo licitatório em epígrafe con-
forme motivos insertos no processo. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 
27/01/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Termo de Ratifi cação, Homologação e Adjudicação de Licitação. 
Inexigibilidade por Credenciamento 12.011/2020. Processo 188.  O Prefeito Municipal de Araxá, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital de Credenciamento em epígrafe, considerando a legitimidade 
do procedimento licitatório, resolve Ratifi car e Homologar, a presente licitação, adjudicando seu objeto e convocando a 
credenciada Oliveira Dal Secchi Bento Serviços Médicos LTDA, para assinatura do contrato. Rubens Magela da Silva, 
Prefeito Municipal, 13/01/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Inexigibilidade por Credenciamento 12.011/2020. Processo 188. Ex-
trato de Contrato. A Prefeitura Municipal de Araxá/MG e a empresa Oliveira Dal Secchi Bento Serviços Médicos LTDA, 
contratam entre si, credenciamento de pessoa física ou jurídica para a prestação de serviços médicos anestesiologis-
tas, plantonistas a distância e presencial por hora, incluindo cirurgias eletivas a serem realizados nas diversas unidades 
credenciadas SUS-Sistema Único de Saúde do Município de Araxá-MG. Item 66.134, valor unitário R$ 89,20 e item 
66.133, valor: R$ 133,80. Prazo: 12 (doze) meses. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 13/01/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.014/2021. Processo 014.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de testes para detecção do vírus SARS Covid – 19 em pacientes sus-
peitos atendidos na rede do SUS da Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 12/02/2021 à partir 
das 17:00 horas até 19/02/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de 
preços dia 19/02/2021 às 14:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observa-
do o horário de Brasília – DF. Edital disponível dia 12/02/2021 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 10/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.015/2021. Processo 015.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de medicamentos de alto custo para fornecimento aos pacientes aten-
didos pela Câmara Técnica em Saúde, para cumprimento de Mandados Judiciais, através da Secretaria Municipal de 
Saúde de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 12/02/2021 à partir das 17:00 horas até 25/02/2021 às 14:00 horas; 
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 25/02/2021 às 14:00 horas. Local: 
w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível 
dia 12/02/2021 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens 
Magela da Silva - Prefeito Municipal, 10/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.016/2021. Processo 016.  O 
Município de Araxá, torna público a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de locação de 
caminhões para atender as atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, na manutenção e limpeza das vias 
públicas, incluindo motorista e todos os equipamentos e materiais necessários para funcionamento, conforme previsto 
neste Edital e seus Anexos. Acolhimento das propostas 12/02/2021 à partir das 17:00 horas até 26/02/2021 às 08:30 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 26/02/2021 às 08:30 horas. Local: 
w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível 
dia 12/02/2021 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens 
Magela da Silva - Prefeito Municipal, 10/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.017/2021. Processo 017.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de medicamentos manipulados para fornecimento aos pacientes aten-
didos pela Câmara Técnica em Saúde, para cumprimento de Mandados Judiciais, através da Secretaria Municipal de 
Saúde de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 12/02/2021 à partir das 17:00 horas até 01/03/2021 às 08:30 horas; 
Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 01/03/2021 às 08:30 horas. Local: 
w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível 
dia 12/02/2021 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens 
Magela da Silva - Prefeito Municipal, 10/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.018/2021. Processo 018.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais médico - hospitalares para fornecimento aos pacientes 
atendidos pela Câmara Técnica em Saúde, para cumprimento de Mandados Judiciais, através da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 12/02/2021 à partir das 17:00 horas até 01/03/2021 às 14:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 01/03/2021 às 14:00 horas. Local: 
w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível 
dia 12/02/2021 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens 
Magela da Silva - Prefeito Municipal, 10/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.019/2021. Processo 019.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de água mineral e vasilhame para atender diversas secretarias da Prefei-
tura Municipal de Araxá – MG. Acolhimento das propostas 12/02/2021 à partir das 17:00 horas até 02/03/2021 às 08:30 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 02/03/2021 às 08:30 horas. Local: 
w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível 
dia 12/02/2021 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens 
Magela da Silva - Prefeito Municipal, 10/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Rescisão Amigável de Contrato. Pregão Presencial 08.106/2019. 
Processo 128.  Objeto: Locação de veículo de passeio, tipo hatch, com motorista habilitado, para atender as atividades 
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Fica rescindido amigavelmente o contrato de 
Prestação de Serviços nº 318/2019 fi rmado com a Sra. Ana Paula Balduino França, a partir de 02 de fevereiro de 2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 02/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 071   -   DE 14 DE JANEIRO DE 2021
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 a Lei Municipal nº 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. ALESSANDRA DINIZ, para o cargo em comissão de Assessora II de Compras, lotada na 
Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de janeiro de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 102  -   DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Altera a Composição do Comitê de Enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19).
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere o inciso XXI do art. 67, c/c inciso II 
do art. 117, c/c art. 130, c/c incisos IV e XI, do art. 132, todos da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (Espin) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020;
Considerando a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos elevados riscos de saúde pública;
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterada a composição do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, coordenado pela SECRETÁRIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE, SRA. DIANE DUTRA CARDOSO BORGES, composto pelos seguintes membros:
I. EMILIO LUDOVICO NEUMANN – PRESIDENTE DA ACIA;
II. RODRIGO NATAL ROCHA – PRESIDENTE DO SINDICOMERCIO DE ARAXÁ;
III. DEYSE LÚCIA ALVES – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TA-
PIRA – SINDECAT;
IV. ITAMAR MACHADO – REPRESENTANTE CDL;
V. EURICO HÉLIO DA SILVA (RICK PARANHOS) – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO;
VI. CRISTIANE GONÇALVES PEREIRA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL;
VII. ZULMA MOREIRA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
VIII. MAJOR EURÍPIDES LEMOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA;
IX. JULIANO CÉSAR DA SILVA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E IN-
OVAÇÕES TECNOLÓGICAS
X. NEY DUTRA – SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTE-
NTÁVEL DE ARAXÁ – IPDSA;
XI. DIANE DUTRA CARDOSO BORGES – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
XII. DRA. JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA – MÉDICA INFECTOLOGISTA;
XIII. DR. CARLOS HERACLITO RAMIREZ EDOLGA – MÉDICO INTENSIVISTA DIRETOR TÉCNICO DA UPA;
XIV. DR. ALONSO GARCIA DE RESENDE – MÉDICO;
XV. PASTOR MOACIR SANTOS – VEREADOR;
XVI. LUCIANO JOSÉ RIOS – EMPRESÁRIO SETOR DE EVENTOS;
XVII. MÁRIO MORAIS MARQUES – PRESIDENTE SINDHORB.
Parágrafo único – Poderão ser convidados para participar das reuniões, a juízo dos membros, com o objetivo de 
contribuir com informações a respeito da matéria objeto do convite, especialistas e representantes de outros órgãos e 
entidades públicas ou privadas.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 039 de 12 de janeiro de 2021.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos da data de sua assinatura.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

MAURO DA SILVEIRA CHAVES
Secretário Municipal de Governo

DIANE DUTRA CARDOSO BORGES
Secretária Municipal de Saúde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 103   -   DE 08 DE FEVERIERO DE 2021

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 a Lei Municipal nº 
6.397/2013, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. MICHELE ABADIA CRISTIAN GOMES OLIVEIRA, para o cargo em comissão de Coor-
denadora Administrativa da Casa do Pequeno Jardineiro, lotada na Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 08 de fevereiro de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 106  -   DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021

Nomeia e exonera, a pedido, Gestor dos Termos de Fomento nºs 003/2020 e 004/2020, nos termos dos arts. 2º, inciso 
XI e 8º, inciso III, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Ad-
ministração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada, a pedido, a senhora Emília Paula Guimarães Neves, CPF nº 524.514.376-34 e RG nº 
M.3.115.890, da função de gestora dos Termos de Fomento nºs 003/2020/FMI e 004/2020/FMI, celebrados entre o 
Município de Araxá e, respectivamente, o Recanto do Idoso de São Vicente de Paula e o Lar Ebenézer.
Art. 2º. Fica nomeada a senhora Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues, CPF nº 103.121.226-40 e RG nº 14.664.726, 
para a função de gestora dos termos de fomento mencionados no artigo anterior.
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 107   -   DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021

Nomeia membros para comporem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 7.143 de 06 
de abril de 2017, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico CMDE, passando a ser composto da seguinte forma:
I. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, que o presidirá:
• Juliano Cesar da Silva.
II. Representantes da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão:
• Titular: Tatiana Souza Neves;
• Suplente: Isabel Cristina Gomes Costa.
III. Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural:
• Titular: Fárley Pereira de Aquino;
• Suplente: Cássia Gisele Lopes da Silva Santos.
IV. Representantes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:
• Titular: Bruna Luísa da Silva;
• Suplente: Marco Aurélio de Morais.
V. Representante da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania:
• Titular: Rômulo Reuben dos Reis Gomes;
• Suplente: Naiara Naiene Manoel Pacheco dos Santos.
VI. Representantes do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA:
• Titular: Ezequiel Antônio Dias;
• Suplente: Paulo Roberto Camargos.
VII. Representante da Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá – ACIA:
• Titular: Wagner Bueno de Paula;
• Suplente: Emílio Ludovico Neumann.
VIII. Representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Araxá – CDL:
• Titular: Paulo Marcos Nessralla;
• Suplente: Antônio Lúcio Marques.
IX. Representantes do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/MG:
• Titular: Alessandro Henrique de Souza;
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução n.º 09, de 10 de fevereiro de 2021.
Dispõe sobre a criação da Comissão Temporária de Análise de Dispensa de Chamamento Público para celebração de 
parceria com Organização da Sociedade Civil inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Araxá – CMDCA.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Araxá, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011 e na Lei federal n.º 8.069/1990; 
CONSIDERANDO que o CMDCA, enquanto órgão colegiado gestor do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente), por força dos artigos 88, inciso IV, 214, caput e 260, § 2º, da Lei Federal n.º 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), e dos artigos 13, V, 71 e 77,  da Lei Municipal n.º 6.087/2011, detém a prerrog-
ativa exclusiva para deliberar sobre planos de ação e aplicação dos recursos do FMDCA visando sempre atender aos 
interesses e necessidades urgentes da criança e do adolescente;  
CONSIDERANDO que a fi nalidade precípua do FMDCA seja o fi nanciamento de programas e projetos governamentais 
e não governamentais complementares e inovadores na área da criança e do adolescente, de duração determinada 
que não exceda a 3 (três) anos, visando o fortalecimento da política de promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente, dentre outros objetivos, consoante o art. 15 da Resolução nº 137/2010/
CONANDA;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 30, IV, e 32, caput e § 1º, da Lei Federal n.º 13.019/2014, e nos artigos 38, I 
e IV, e 40, § 2º, do Decreto Municipal n.º 2.229/2.016, que autorizam a utilização de recursos do FMDCA com dispensa 
de Chamamento Público para celebração de parcerias com organização da sociedade civil cujas atividades sejam 
voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social em situações emergenciais e excepcionais 
decorrentes de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público da política de 
atendimento ao público infantojuvenil, desde que executadas por OSC’s previamente credenciadas pelo CMDCA;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 55 e 57 da Lei n.º 13.019/2014, reguladora das parcerias voluntárias entre a 
Administração Pública e as organizações da sociedade civil, regulamentados, no Município, pelos artigos 62 a 64 do 
Decreto n.º 2.229/2016, que estabelecem a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência das parcerias celebra-
das com alterações nos planos de trabalho, inclusive com ampliação global de valores repassados ou alteração de 
metas pactuadas, mediante termo aditivo ou apostila ao plano de trabalho original;
CONSIDERANDO a deliberação unânime dos conselheiros presentes na sessão ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, conforme ata lavrada e assinada pelos 
presentes;  
RESOLVE:
Art. 1º- - Fica constituída a Comissão Temporária de Análise de Dispensa de Chamamento Público do projeto “Deleg-
acia Humanizada” do Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEP, a qual será composta por 04 (quatro) 
conselheiros, dois representantes de organizações da sociedade civil e dois representantes governamentais, a seguir 
nomeados:
a) Daniela Beatriz Pimenta;
b) Nilton Ribeiro Junior;
c) Sara Resende;
d) Telma Di Mambro Senra.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 10 de fevereiro de 2021.

____________________________________
Carlos Alberto Luz

Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

Resolução nº. 08, de 29 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre ERRATA no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021, Anexo I da Resolução nº 01/CMIA, de 
19 de janeiro de 2021, publicada na edição nº 364 do DOMA, de 22 de janeiro de 2021.

O Conselho Municipal do Idoso de Araxá-MG, no uso das atribuições conferidas pelas Leis Municipais n.º 3.492/1999 
e n.º 4.884/2006;
CONSIDERANDO o que dispõem a Lei Federal nº 10.741/2003- Estatuto do Idoso, a Lei n.º 8.842/1994 - Política Na-

• Suplente: Priscila David de Oliveira.
X. Representantes do Sindicato do Comércio de Araxá – SINDICOMÉRCIO:
• Titular: Rodrigo Natal Rocha;
• Suplente: Marcio Antônio Farid.
XI. Representantes do Sindicato dos Comerciários de Araxá
• Titular: Dayse Lucia Alves;
• Suplente: Poliana Cristina Dias de Paulo.

Art. 2º. Os membros nomeados para comporem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico não serão 
remunerados.
Art. 3º. Fica revogado o Decreto nº 134 de 08 de maio de 2017.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ

A AMPLA – Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2021 – considerando o parecer jurídico juntado ao processo de licitação de con-
tratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e utensílios domésticos para atender as necessi-
dades da AMPLA – Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá no exercício de 2021, com inicio 
em 08/02/2021 a 31/12/2021 considerando a fi nalidade precípua da administração, cujas necessidades de contratação 

de empresa para prestação dos serviços e inclusive quanto ao preço estando este dentro dos praticados no mercado 
com valor global de R$ 8.318,74 (oito mil trezentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos). RATIFICO a condição 
de dispensa enquadrada nos dispositivos legais previstos no §8º do inciso II do art. 23 e art. 24 II da Lei de Licitações 
e contratos. JOHN WERCOLLIS DE MORAIS – Presidente – AMPLA, 08/02/2021.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

CIMPLA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ. CREDENCIAMENTO Nº 
001/2021, a quem interessar possa, que a licitação na modalidade CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, que iria inicial-
izar no dia 04/02/2021 e termino em 30/03/2021, com recebimento do envelope de credenciamento “Habilitação”, com 
objeto de credenciamento de pessoa jurídica para locação de máquinas, tratores, caminhões e equipamentos para 
atender os municípios consorciados ao CIMPLA - Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá con-
forme necessidade, durante 12 (doze) meses, prestando serviços na zona rural para manutenção de estradas vicinais, 

e outros serviços, de acordo com a necessidade dos municípios, conforme especifi cações e descrições do anexo I do 
edital. Torna público que por motivo de readequação no edital o mesmo será disponibilizado partir de 15/02/2021. O 
Edital poderá ser adquirido 24 horas antes da abertura dos envelopes no Setor de Licitação do CIMPLA - CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ, 10/02/2021 – Eder Eleutério Flores Pregoeiro.

Eder Eleutério Flores
pregoeiro

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução n° 01/2021, de 29 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético da Execução Físico-Financeiro dos Serviços/Programas do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, referente ao exercício de 2019 no município. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências que lhe confere o artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão extraordinária realizada no dia 29 de janeiro de 
2021,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o Demonstrativo Sintética Anual da Execução Físico-Financeiro dos Serviços/Programas do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS do exercício de 2019. 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de janeiro de 
2021. 
Araxá – MG, 29 de janeiro de 2021.

Pedro Meireles Ganime
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Resolução n° 02/2021, de 29 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético do IGD Bolsa Família - PBF, referente ao exercício de 2018 no 
município e dá outras providências; 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências que lhe confere o artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão extraordinária realizada no dia 29 de janeiro de 
2021,
RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do IGD Bolsa Família referente 
ao exercício de 2019. 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de janeiro de 
2021. 
Araxá – MG, 29 de janeiro de 2021.

Pedro Meireles Ganime
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Resolução n° 03/2021, de 29 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético da Execução Físico-Financeiro IGD SUAS, referente ao exer-
cício de 2018 no município e dá outras providências. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências que lhe confere o artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros presentes à sessão extraordinária realizada no dia 29 de janeiro de 
2021,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Índice de Gestão Descen-
tralizada do Sistema Único de Assistência Social (IGD – SUAS) do exercício de 2019. 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de janeiro de 
2021. 
Araxá – MG, 29 de janeiro de 2021.

Pedro Meireles Ganime
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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cional do Idoso, o Decreto Federal n.º 1.948/1996, que regulamenta a Lei nº 8.842/1994, a Lei Municipal nº 3.492/999, 
que “Cria o Conselho Municipal do Idoso de Araxá e dá outras providências” e suas posteriores alterações em vigor, a 
Lei Municipal nº 4.884/2006, que “Institui o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso e dá outras providências”; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil nas três esferas da federação, e o Decreto Municipal nº 
2.229/2016, que regulamenta, em âmbito local, o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração Públi-
ca Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal n.º 13.019/2014; 
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovada a seguinte ERRATA no item 8.3 do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021, Anexo I 
da Resolução nº 01/CMIA, de 19 de janeiro de 2021, publicada na edição nº 364 do DOMA, de 22 de janeiro de 2021:
Onde se lê
“8.3- Os recursos interpostos pelos proponentes neste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMIA, 
a qual os submeterá à análise pela Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido de reforma da de-
cisão para apreciação do plenário do colegiado, que fará seu julgamento em sessão ordinária ou extraordinária a ser 
realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do protocolo do último recurso apresentado, sendo que a 
decisão recorrida poderá ser mantida ou reformada pelo plenário do CMIA.”
Leia-se:
“8.3- Os recursos interpostos pelos proponentes neste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMIA, a 
qual os submeterá à análise pela Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido de reforma da decisão 
para apreciação do plenário do colegiado, que fará seu julgamento em sessão ordinária ou extraordinária a ser real-
izada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo fi nal para interposição 
de recursos, conforme o disposto no item 8.2, sendo que a decisão recorrida poderá ser mantida ou reformada pelo 
plenário do CMIA.”
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigo na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de janeiro de 
2021.
Araxá, 29 de janeiro de 2021.

Sara Resende
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução nº. 09, de 29 de janeiro de 2021.

Dispõe sobre ERRATA no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 02/2021, Anexo I da Resolução nº 02/CMIA, de 
19 de janeiro de 2021, publicada na edição nº 364 do DOMA, de 22 de janeiro de 2021.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá-MG, no uso das atribuições conferidas pelas Leis Municipais n.º 3.492/1999 
e n.º 4.884/2006;
CONSIDERANDO o que dispõem a Lei Federal nº 10.741/2003- Estatuto do Idoso, a Lei n.º 8.842/1994 - Política Na-
cional do Idoso, o Decreto Federal n.º 1.948/1996, que regulamenta a Lei nº 8.842/1994, a Lei Municipal nº 3.492/999, 
que “Cria o Conselho Municipal do Idoso de Araxá e dá outras providências” e suas posteriores alterações em vigor, a 
Lei Municipal nº 4.884/2006, que “Institui o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso e dá outras providências”; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil nas três esferas da federação, e o Decreto Municipal nº 
2.229/2016, que regulamenta, em âmbito local, o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração Públi-
ca Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal n.º 13.019/2014; 
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovada a seguinte ERRATA no item 8.3 do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 02/2021, Anexo I 
da Resolução nº 02/CMIA, de 19 de janeiro de 2021, publicada na edição nº 364 do DOMA, de 22 de janeiro de 2021:
Onde se lê
“8.3- Os recursos interpostos pelos proponentes neste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMIA, 
a qual os submeterá à análise pela Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido de reforma da de-
cisão para apreciação do plenário do colegiado, que fará seu julgamento em sessão ordinária ou extraordinária a ser 
realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do protocolo do último recurso apresentado, sendo que a 
decisão recorrida poderá ser mantida ou reformada pelo plenário do CMIA.”
Leia-se:
“8.3- Os recursos interpostos pelos proponentes neste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMIA, a 
qual os submeterá à análise pela Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido de reforma da decisão 
para apreciação do plenário do colegiado, que fará seu julgamento em sessão ordinária ou extraordinária a ser real-
izada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo fi nal para interposição 
de recursos, conforme o disposto no item 8.2, sendo que a decisão recorrida poderá ser mantida ou reformada pelo 
plenário do CMIA.”
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigo na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de janeiro de 
2021.
Araxá, 29 de janeiro de 2021.

Sara Resende
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução nº. 10, de 29 de janeiro de 2021.

Dispõe sobre ERRATA no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2021, Anexo I da Resolução nº 03/CMIA, de 
19 de janeiro de 2021, publicada na edição nº 364 do DOMA, de 22 de janeiro de 2021.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá-MG, no uso das atribuições conferidas pelas Leis Municipais n.º 3.492/1999 
e n.º 4.884/2006;
CONSIDERANDO o que dispõem a Lei Federal nº 10.741/2003- Estatuto do Idoso, a Lei n.º 8.842/1994 - Política Na-
cional do Idoso, o Decreto Federal n.º 1.948/1996, que regulamenta a Lei nº 8.842/1994, a Lei Municipal nº 3.492/999, 
que “Cria o Conselho Municipal do Idoso de Araxá e dá outras providências” e suas posteriores alterações em vigor, a 
Lei Municipal nº 4.884/2006, que “Institui o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso e dá outras providências”; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil nas três esferas da federação, e o Decreto Municipal nº 
2.229/2016, que regulamenta, em âmbito local, o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração Públi-
ca Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal n.º 13.019/2014; 
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovada a seguinte ERRATA no item 8.3 do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2021, Anexo I 
da Resolução nº 03/CMIA, de 19 de janeiro de 2021, publicada na edição nº 364 do DOMA, de 22 de janeiro de 2021:

Onde se lê
“8.3- Os recursos interpostos pelos proponentes neste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMIA, 
a qual os submeterá à análise pela Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido de reforma da de-
cisão para apreciação do plenário do colegiado, que fará seu julgamento em sessão ordinária ou extraordinária a ser 
realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do protocolo do último recurso apresentado, sendo que a 
decisão recorrida poderá ser mantida ou reformada pelo plenário do CMIA.”
Leia-se:
“8.3- Os recursos interpostos pelos proponentes neste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMIA, a 
qual os submeterá à análise pela Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido de reforma da decisão 
para apreciação do plenário do colegiado, que fará seu julgamento em sessão ordinária ou extraordinária a ser real-
izada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo fi nal para interposição 
de recursos, conforme o disposto no item 8.2, sendo que a decisão recorrida poderá ser mantida ou reformada pelo 
plenário do CMIA.”
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigo na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de janeiro de 
2021.
Araxá, 29 de janeiro de 2021.

Sara Resende
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução nº. 11, de 29 de janeiro de 2021.

Dispõe sobre ERRATA no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 04/2021, Anexo I da Resolução nº 04/CMIA, de 
19 de janeiro de 2021, publicada na edição nº 364 do DOMA, de 22 de janeiro de 2021.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá-MG, no uso das atribuições conferidas pelas Leis Municipais n.º 3.492/1999 
e n.º 4.884/2006;
CONSIDERANDO o que dispõem a Lei Federal nº 10.741/2003- Estatuto do Idoso, a Lei n.º 8.842/1994 - Política Na-
cional do Idoso, o Decreto Federal n.º 1.948/1996, que regulamenta a Lei nº 8.842/1994, a Lei Municipal nº 3.492/999, 
que “Cria o Conselho Municipal do Idoso de Araxá e dá outras providências” e suas posteriores alterações em vigor, a 
Lei Municipal nº 4.884/2006, que “Institui o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso e dá outras providências”; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil nas três esferas da federação, e o Decreto Municipal nº 
2.229/2016, que regulamenta, em âmbito local, o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração Públi-
ca Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal n.º 13.019/2014; 
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovada a seguinte ERRATA no item 8.3 do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 04/2021, Anexo I 
da Resolução nº 04/CMIA, de 19 de janeiro de 2021, publicada na edição nº 364 do DOMA, de 22 de janeiro de 2021:
Onde se lê
“8.3- Os recursos interpostos pelos proponentes neste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMIA, 
a qual os submeterá à análise pela Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido de reforma da de-
cisão para apreciação do plenário do colegiado, que fará seu julgamento em sessão ordinária ou extraordinária a ser 
realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do protocolo do último recurso apresentado, sendo que a 
decisão recorrida poderá ser mantida ou reformada pelo plenário do CMIA.”
Leia-se:
“8.3- Os recursos interpostos pelos proponentes neste Chamamento Público serão dirigidos à Presidência do CMIA, a 
qual os submeterá à análise pela Comissão de Seleção, que emitirá seu parecer sobre o pedido de reforma da decisão 
para apreciação do plenário do colegiado, que fará seu julgamento em sessão ordinária ou extraordinária a ser real-
izada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo fi nal para interposição 
de recursos, conforme o disposto no item 8.2, sendo que a decisão recorrida poderá ser mantida ou reformada pelo 
plenário do CMIA.”
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigo na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de janeiro de 
2021.
Araxá, 29 de janeiro de 2021.

Sara Resende
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução nº. 12, de 09 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre a recomposição da Comissão de Análise e Seleção dos projetos a serem apresentados pelas organi-
zações da sociedade civil no âmbito dos Editais de Chamamento Público n.º 01, 02, 03 e 04/2021/CMIA.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições 
de políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais, e em especial o disposto nos artigos 30 a 41 do Regimento Interno do CMIA – Resolução n.º 010/2019, e 
observando o disposto no artigo 27 da Lei n.º 13.019/2019 e nos artigos 24 e 25 do Decreto Municipal n.º 2.229/2016; 
Considerando a deliberação do plenário do Conselho Municipal do Idoso em sessão ordinária do dia 09 de fevereiro 
de 2021, a qual substituiu uma conselheira,       
RESOLVE:
Art. 1º- Fica assim reconstituída a Comissão de Análise e Seleção e Análise dos projetos a serem apresentados pelas 
organizações da sociedade civil no âmbito dos Editais de Chamamento Público n.º 01, 02, 03 e 04/2021/CMIA, aprova-
dos pelas Resoluções n.º 01, 02, 03 e 04 de 19 de janeiro de 2021: 
1. Sara Resende
2. Lilian Cristina Oliveira
3. Marlon de Lima Lopes
4. Mirlane Lázara Deckers
Art. 2º - As atribuições da Comissão de Seleção e seus procedimentos de trabalho estão previstos nos referidos Editais 
de Chamamento Público, no Regimento Interno do CMIA, na Lei nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 2.229/2016, 
e deverão ser observados por seus integrantes no exercício de suas competências.    
Art. 3º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG, 09 de fevereiro de 2021.

Sara Resende
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.005/2021. Aviso 
de licitação. A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá torna público abertura de processo licitatório para 
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da sede da Fundação da Criança e do Adolescen-
te – FCAA  e dos subprogramas Casas de Acolhimento e Cerad, mantidos pela Fundação da Criança e do 
Adolescente de Araxá. Abertura 01/03/2021 as 08:30 horas. Edital disponível 12/02/2021 no setor de licitações da 
FCAA. Informações (34) 3691-7192, 3661-2264. Taciana Pinto de Almeida, Presidente, 12/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.006/2021. Aviso 
de licitação. A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá torna público abertura de processo licitatório para 
aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da sede da Fundação da Criança e 
do Adolescente – FCAA e dos subprogramas Casas de Acolhimento e Cerad, mantidos pela Fundação da Criança e 

do Adolescente de Araxá. Abertura 02/03/2021 as 08:30 horas. Edital disponível 12/02/2021 no setor de licitações da 
FCAA. Informações (34) 3691-7192, 3661-2264. Taciana Pinto de Almeida, Presidente, 12/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licitação 05.0016/2019. Publicação de aditivo do contrato fi rmado entre a Fundação da Criança e do Adoles-
cente de Araxá e Convênios Card Administradora e Editora Ltda-Me. A Fundação da Criança e do Adolescente 
de Araxá torna público que aos 23 de dezembro de 2.020 foi aditivado o prazo do contrato fi rmado para prestação de 
serviços de gerenciamento, administração, fi scalização, supervisão e fornecimento de cartões magnéticos para aqui-
sição de gêneros alimentícios. A validade do contrato passou para 31 de dezembro de 2.021.  Araxá, 09 de fevereiro de 
2.021. Janice Gondim Pereira Alves Borges Assessora Especial / Licitações da Fundação da Criança e do Adolescente 
de Araxá.

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO

PORTARIA 024 – de 11 de Fevereiro de 2021.
Designa Servidores para desempenharem funções nos processos licitatórios sob modalidade pregão no âmbito da 
Fundação Calmon Barreto de Araxá, e dá outras providencias.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, de acordo com o estatuto da entidade; 
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designado, o servidor Gabriel dos Reis Rosa para exercer a função de Pregoeiro Ofi cial, atuando nas 
licitações sob a modalidade Pregão, nos formatos Presencial e Eletrônico, para as atribuições de bens e serviços no 
âmbito da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, obedecidas as normas legais em vigor.
Art. 2º - Ficam designados os servidores para comporem a Equipe de apoio para atuarem nas licitações sob a modal-
idade Pregão, nos formatos Presencial e Eletrônico, para as aquisições de bens e serviços no âmbito da Fundação 
Cultural Calmon Barreto de Araxá, obedecidas as normas legais em vigor:
I – José Antônio de Ávila Oliveira 
II – Maria Trindade C R Goulart 
III – Adelina Rezende de Menezes
IV – Karen Lara Guimarães 
V – Raquel Costa Leão
VI – Keyla Barbosa Machado 

Art. 3º - A equipe de apoio atuará com o número mínimo de 03 (três) membros, sendo os membros da equipe de apoio 
indicados individualmente em cada um dos procedimentos de licitação, sendo responsáveis pelas atividades pertinen-
tes ao processo, assinando junto com o pregoeiro e os demais presentes.
Art. 4º - O pregoeiro Ofi cial, poderá convocar qualquer servidor da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, ou 
servidor para cooperação técnica da Prefeitura Municipal de Araxá, com a fi nalidade de assessora-lo nos certames de 
caráter específi co, ou que julgar necessário.
Art. 5º - Os procedimentos licitatórios serão realizados na sala de reunião da Fundação Cultural Calmon Barreto de 
Araxá.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, especifi camente a Portaria 014 de 29 de outubro de 2020, entrando 
esta Portaria em vigor na data de sua publicação. 
Araxá-MG, 11 de Fevereiro de 2021.

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA 025 – de 11 de Fevereiro de 2021.

Designa servidores para comporem a Comissão Permanente de Licitação.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais e 
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constitucionais, de acordo com o estatuto da entidade; 
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados, nos termos da Lei nº 8.666/93, os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão Permanente de Licitação – CPL:
I – Presidente: Raquel Costa Leão;
II – Membros: Vinicius Henrique Vivas e Sandra Lucia Teixeira Araújo;
III – Suplentes: Keyla Barbosa Machado, Jaime Gonçalves de Nascimento e Viviane Aparecida Rosa;
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, especifi camente a Portaria 09 de 14 de setembro de 2020, entrando 
esta Portaria em vigor na data de sua publicação.
Araxá-MG, 11 de Fevereiro de 2021.

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA 027 – de 11 de Fevereiro de 2021.

Designa Comissão de Análise, Seleção e Fiscalização da execução dos Projetos a serem apresentados no âmbito da 
Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc no 14.017 de 29 de junho de 2020.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais, 
Constitucionais e Estatuárias;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Análise, Seleção e Fiscalização da execução dos projetos a serem apresenta-
dos pelas pessoas no âmbito da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei 14.017 de 29 de junho de 2020. 
I – Aletéia D’ Alcantara Gonçalves Silva (Sociedade Civil);
II – Caio Ranieri (Sociedade Civil);
III – Jhobert Mateus (Sociedade Civil);
IV –Flavia Maria Leime (Setor Público);
V – Tancredo Borges Guimaraes (Setor Público);
VI – Mirlaine Lazara Desckeres (Setor Público);
Art. 2º - Os critérios para a seleção e fi scalização da execução dos projetos pela Comissão de Análise, Seleção e Fis-
calização, assim como seus procedimentos de Trabalho estão defi nidos pelo Conselho Municipal de Política Cultural 
em reunião anteriormente realizada.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especifi camente a Portaria 11 de 23 de setembro de 2020, entrando 
esta Portaria em vigor na data de sua publicação.
Araxá-MG, 11 de Fevereiro de 2021.

Cynthia Rocha Verçosa
Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, ADILSON DAMIAO MACHADO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.525.0235.001, localizado na ROD BR ANTIGA ARAXA-B.HORIZONTE, 1475, Bairro BELA VISTA, nesta ci-
dade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151  E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.018.0168.001, localizado na RUA JOSÉ DA CRUZ LEITE, 140, Bairro NOVO PAO DE ACUCAR II, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, ALAERSON MESSIAS BATISTA ALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.854.0404.001, localizado na RUA JAIRO FIUZA LEMOS, 245, Bairro SANTA RITA II, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 
151  E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
BERLIM LOCACOES LTDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.095.0400.001, 
localizado na AV ANTONIO ALVARENGA DE RESENDE, 835, Bairro MAX NEUMANN II, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151  E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, CARLOS HUMBERTO DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.018.0060.001, localizado na RUA JOSÉ DA CRUZ LEITE, 50, Bairro NOVO PAO DE ACUCAR II, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração 
ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, CARLOS ROBERTO DA CUNHA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.03.251.0336.001, localizado na RUA CLARA MARIA DE JESUS, 230, Bairro VEREDAS DA CIDADE, nesta ci-
dade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151  E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, CLEBIO APARECIDO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.018.0132.001, 
localizado na RUA JOSÉ DA CRUZ LEITE, 110, Bairro NOVO PAO DE ACUCAR II, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, DAYANE MICHELLE VALERIANO E OUTRO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.876.0183.001, localizado na RUA LAZARO DE RESENDE, 120, Bairro AMAZONAS, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 
151  E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, DOMINGAS JACINTA DUARTE, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.C2.02.220.0230.001, localizado na AVN TONICO DO ALONSO, 525, Bairro TIRADENTES, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 46 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, LUCIANO DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.08.176.0404.001, 
localizado na RUA LUZDALMA COSTA DERRICO, 350, Bairro NOVO HORIZONTE, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151  E 37 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, MARIA EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.659.0140.001, localizado na RUA JOAO MARCELINO, 140, Bairro AEROPORTO, nesta cidade, por se encon-
trar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151  
E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e ten-
do em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente ed-
ital, NAYARA COSTA VEIGA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.042.0015.001, 
localizado na RUA JUCA GONCALVES, 333, Bairro SANTO ANTONIO, nesta cidade, por se encontrar em local incerto 
e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, 
Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 46 do mencionado 
Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, PAULO ROBERTO DE PAIVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.01.165.0361.001, localizado na RUA MIGUEL MARTINIANO DA COSTA, ENTRE OS Nº 320 E 530, Bairro AL-
VORADA, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência 
sobre notifi cação por infração ao artigo 151  E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, SOLANGE IMACULADA DE OLIVEIRA CARVALHO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 3.IS.03.445.0278.001, localizado na RUA HELVÉCIO TADEU VAZ, 145, Bairro PORTAL CAMBURI, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151  E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.


