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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 371 Sexta, 12 março de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.027/2021. Processo 031.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais de consumo, reagentes e soluções parenterais, para 
atender as necessidades do Laboratório Municipal e da Farmácia da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA). 
Acolhimento das propostas 12/03/2021 à partir das 17:00 horas até 29/03/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas 
de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 29/03/2021 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 12/03/2021 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, 09/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.028/2021. Processo 032.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de fi lmes de raio x para atender a demanda do Serviço de Imagem da 
Prefeitura Municipal de Araxá – MG. Acolhimento das propostas 12/03/2021 à partir das 17:00 horas até 30/03/2021 às 
08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 30/03/2021 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 dis-
ponível dia 12/03/2021 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, 09/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.029/2021. Processo 033.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de oxigênio e ar medicinal destinado ao atendimento de pacientes 
usuários do SUS através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 12/03/2021 à 
partir das 17:00 horas até 30/03/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa 
de preços dia 30/03/2021 às 14:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília – DF. Edital disponível dia 12/03/2021 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, 09/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.030/2021. Processo 034.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de ração canina para alimentação dos cães adultos e fi lhotes do Canil 
do Município de Araxá -MG. Acolhimento das propostas 12/03/2021 à partir das 17:00 horas até 31/03/2021 às 09:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 31/03/2021 às 09:00 horas. Local: 
w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível 
dia 12/03/2021 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, 09/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.031/2021. Processo 035.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de tampão DN600 articulado águas pluviais/esgoto, para manutenção 
e melhoria de vias públicas do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 12/03/2021 à partir das 17:00 
horas até 05/04/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 
05/04/2021 às 09:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. Edital disponível dia 12/03/2021 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, 09/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.032/2021. Registro de 
Preços. Processo 036.  O Município de Araxá, torna público a contratação de empresa do ramo de atividade perti-
nente para aquisição futura na forma de Registro de Preços para aquisição de medicamentos com operação logísti-
ca de entrega domiciliar, em atendimento ao Programa de Medicamentos de Uso Continuado, demandas judiciais e 
de componente medicamentoso autorizado como assistência especial à saúde, com o fornecimento de serviço de 
atenção e orientação farmacológica, com entrega de medicamentos na residência dos benefi ciários conforme “Pro-
grama Remédio em Casa” e  especifi cações constantes do Anexo I (Termo de Referência), neste Edital e seus Anexos. 
Acolhimento das propostas 12/03/2021 à partir das 17:00 horas até 25/03/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas 
de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 25/03/2021 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 12/03/2021 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, 11/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.007/2021. Processo 007. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Govprint Soluções Gráfi cas e Editora Eireli EPP, valor global: R$ 10.044,00, fi rmam a aquisição 
de material gráfi co - carnês de IPTU, para atender os serviços de arrecadação de tributos da Secretaria Municipal 
de Fazenda, Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Araxá/MG, para o Exercício de 2.021. Vencimento: 
12/06/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 12/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.007/2017. Processo 033. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Noemi de Jesus Machado, fi rmam aditamento contrato celebrado 01/03/2017, ven-
cendo em 28/02/2022, reajustando o valor mensal do contrato com a consequente alteração do valor global. Rubens 
Magela da Silva - Prefeito Municipal, 09/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Inexigibilidade por Credenciamento 12.001/2017. Processo 003. 
Extrato de Termo Aditivo. O Município de Araxá e Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de 
Araxá, fi rmam aditamento contrato celebrado 20/01/2017, vencendo em 20/01/2022 e acréscimo de serviços, com a 
consequente alteração do valor global. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 19/01/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.082/2020. Processo 209. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Distribuidora Dom Cabral LTDA , valor global: R$ 74.718,700; Rio Farma Distribuidora de 
Medicamentos Eireli, valor global: R$ 64.593,800; Cirúrgica Patrocínio Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA, 
valor global: R$ 295.258,014; Michele Alves e Silva 09085983606, valor global: R$ 290.916,140; Rosilene Vieira Lopes, 
valor global: R$ 203.600,910; Comercial Soares & Mota LTDA, valor global: R$ 876.089,450; Quality Commerce Dis-
tribuidora Hospitalar LTDA, valor global: R$ 358.984,110; Almed LTDA, valor global: R$ 23.184,000; Comercial Vener 
LTDA, valor global: R$ 38.535,200; , fi rmam a aquisição de materiais médico hospitalares descartáveis e materiais de 
consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG, durante o Exercício de 2021. 
Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 11/01/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.003/2021. Processo 003. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Panefacew LTDA ME, valor global: R$ 690.015,000, fi rmam a aquisição de pães para atender as 
necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela 
da Silva, Prefeito Municipal, 18/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.004/2018. Processo 037. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Regina Célia dos Santos, fi rmam aditamento contrato celebrado 01/03/2018, vencendo 
em 01/03/2022, reajustando o valor mensal do aluguel, com a consequente alteração do valor global. Rubens Magela 
da Silva - Prefeito Municipal, 12/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.004/2021. Processo 004. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Laticínio Taquari LTDA, valor global: R$ 1.624.730,400, fi rmam a aquisição de leite pasteurizado 
para a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de Ensino Fundamental e Infantil e alimen-
tação dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da 
Silva, Prefeito Municipal, 18/02/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa de Licitação 04.006/2017. Processo 021. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Ilma Rodrigues Pereira Rios, fi rmam aditamento contrato celebrado 01/02/2017, ven-
cendo em 01/02/2022, reajustando o valor mensal do aluguel, com a consequente alteração do valor global. Rubens 
Magela da Silva - Prefeito Municipal, 29/01/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 09.085/2020. Processo 218. Extrato de Termo Adi-
tivo de Reajuste de Preço. O Município de Araxá em razão da majoração no custo dos combustíveis, concede reajuste 
de preço do item 02 – óleo diesel S500, o litro, passando o seu valor unitário de R$ 3,520 para o importe R$ 3,612 o li-

tro; o item 03 – óleo diesel S10, o litro, passando o seu valor de R$ 3,550 para o importe de R$ 3,641, ambos fornecidos 
pela empresa Distribuidora Rio Branco de Petróleo LTDA. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 27/01/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 09.085/2020. Processo 218. Extrato de Termo Adi-
tivo de Reajuste de Preço. O Município de Araxá em razão da majoração no custo dos combustíveis, concede reajuste 
de preço do item 02 – óleo diesel S500, o litro, passando o seu valor unitário de R$ 3,612 para o importe R$ 3,866 o li-
tro; o item 03 – óleo diesel S10, o litro, passando o seu valor de R$ 3,641 para o importe de R$ 3,896, ambos fornecidos 
pela empresa Distribuidora Rio Branco de Petróleo LTDA. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 18/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 09.085/2020. Processo 218. Extrato de Termo Adi-
tivo de Reajuste de Preço. O Município de Araxá em razão da majoração no custo dos combustíveis, concede reajuste 
de preço do item 02 – óleo diesel S500, o litro, passando o seu valor unitário de R$ 3,866 para o importe R$ 4,195 o li-
tro; o item 03 – óleo diesel S10, o litro, passando o seu valor de R$ 3,896 para o importe de R$ 4,224, ambos fornecidos 
pela empresa Distribuidora Rio Branco de Petróleo LTDA . Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 23/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.004/2021. Processo 004. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Laticínio Taquari LTDA, valor global: R$ 1.624.730,400, fi rmam a aquisição de leite pasteurizado 
para a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de Ensino Fundamental e Infantil e alimen-
tação dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da 
Silva, Prefeito Municipal, 18/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.017/2018. Processo 020. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e Reis & Ribeiro Estruturas e Produções de Eventos LTDA, fi rmam aditamento contrato 
celebrado 15/02/2018, vencendo em 15/02/2022, acrescentando 25% no quantitativo, com a consequente alteração do 
valor global. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal, 12/02/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.015/2021. Processo 015. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e DRM Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA, valor global: R$ 69.570,00; NSA Dis-
tribuidora de Medicamentos Eireli, valor global: R$ 41.760,00, fi rmam a aquisição de medicamentos de alto custo para 
fornecimento aos pacientes atendidos pela Câmara Técnica em Saúde, para cumprimento de Mandados Judiciais, 
através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito 
Municipal, 02/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.019/2021. Processo 019. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Márcio Muniz de Ávila 10170845648, valor global: R$ 20.475,000; Israel e Israel LTDA, valor 
global: R$ 9.715,600; Márcio Ferreira & Cia LTDA, valor global: R$ 34.568,000, fi rmam a aquisição de água mineral e 
vasilhame para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens 
Magela da Silva, Prefeito Municipal, 04/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.017/2021. Processo 017. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Alessandro Rezende Santos & CIA LTDA, valor global: R$ 6.360,750, fi rmam a aquisição de 
medicamentos manipulados para fornecimento aos pacientes atendidos pela Câmara Técnica em Saúde, para cum-
primento de Mandados Judiciais, através da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG. Vencimento: 31/12/2021. 
Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 04/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
REVOGAÇÃO DO EDITAL nº 02/2021

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 153 de 07 de março de 2021 que determina medidas para o enfrentamento, 
prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em decorrência da COVID-19, visando a proteção da vida e 
da saúde do cidadão araxaense.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº Nº 136 - DE 02 DE MARÇO DE 2021 que determina medidas para o enfren-
tamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em decorrência da COVID-19, visando a proteção 
da vida e da saúde do cidadão araxaense.
O Secretário Municipal de Governo, no uso de suas atribuições legais e considerando razões de interesse público, tor-
na público a REVOGAÇÃO do EDITAL Nº 02/2021 DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS PARA FORMAÇÃO 
DE CADASTRO DE RESERVA
Araxá/MG, 12 de março de 2021.

Rubens Magela da Silva 
Prefeito Municipal de Araxá

Mauro da Silveira Chaves 
Secretária Municipal de Governo

Eurico Hélio da Silva 
Procurador Geral do Município

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 152   -   DE 06 DE MARÇO 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 n° 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. RAFAELA MAGALHÃES DA SILVA BARBOSA, do cargo em comissão de Coordenadora 
de Atividades dos Centros Esportivos, lotada na Secretaria Municipal de Esportes.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 154   -   DE 10 DE MARÇO DE 2021

Nomeia membros da Vigilância Sanitária do Município de Araxá para os fi ns da Lei Municipal n.º 5432 de 08 de abril 
de 2009.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições e de acordo com a lei n.º 5.432, de 08 de abril de 2009, com o De-
creto Municipal n.º 391, de 18 de junho de 2009, com fundamento no art. 19 do Código Estadual de Saúde instituído 
pela Lei Estadual n.º 13.317, de 24 de setembro de 1.999, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados, no âmbito de suas respectivas competências, as seguintes AUTORIDADES SANITÁRIAS, 
abaixo relacionadas, as quais passarão a compor a equipe de Vigilância Sanitária Municipal, CEREST da Coordenação 
de Vigilância em Saúde – SMS Araxá.
1. ADRIANA A. OLIVEIRA RIBEIRO
2. ALINE TORRES DE MELO
3. ANDALÉCIO RIBEIRO BORGES
4. ANDRÉIA ÂNGELA OLIVEIRA DA SILVA
5. ANDREIA LUCIA DA CRUZ
6. ANDRÊSA CRISTINA PAIVA SILVA
7. CARLA ADRIANA DIAS GONÇALVES;
8. CLOVIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA;
9. EDUARDO EURÍPEDES SILVA
10. ERICA PINTO DA FONSECA,
11. FABRÍCIO DE ÁVILA FERREIRA;
12. FERNANDA DE FREITAS VALLE BERNARDES
13. FLÁVIA APARECIDA FREIRE DE ALMEIDA
14. FLÁVIA EUGÊNIA BARBOSA DOS SANTOS;
15. FRANCISLENE DA CRUZ
16. FRANCO ADRIANO LORENA;
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ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ

AMPLA – ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ. PREGÃO PRES-
ENCIAL Nº 08.002/2021 – Aviso de Licitação. Comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Presencial nº 08.002/2021, destinado A contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços na administração, gerenciamento, fi scalização, supervisão, emissão e fornecimento de cartão magnético/
eletrônico com chip, na distribuição de Vale Alimentação aos servidores da AMPLA. A sessão para entrega dos enve-

lopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 29/03/2021 ás 10h00min e abertura dos mesmos 
ás 10h10min. O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no e-mail ampla.araxa@gmail.com a partir 
das 08:00 min do dia 16/03/2021. O Edital poderá ser adquirido 24 horas antes da abertura dos envelopes no Setor 
de Licitação da AMPLA – ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ. – 
11/03/2021, Eder Eleutério Flores - Pregoeiro.

17. FRANKLINSILVEIRA LEÃO
18. ISABELLA AZEVEDO DE OLIVEIRA
19. JEAN CARLOS BORGES
20. JEAN FRANCISCO DE OLIVEIRA
21. LEONARDO EUSTÁQUIO COSTA SILVA
22. LILIAN APARECIDA JACOB DE ÁVILA
23. LOURDES AUXILIADORA DE OLIVEIRA
24. LUCIANA MESQUITA RIBEIRO DA SILVA
25. LUCIENE APARECIDA FERREIRA
26. LUIZ CARLOS TOLEDO RODRIGUES;
27. MAGNA CARDOSO FERREIRA LOPES
28. MARA LÍCIA FLORIANO;
29. MARCELA EDILENE DOS SANTOS OLIVEIRA
30. MARCELLA TEODORO;
31. MARCO ANTONIO MENEZES;
32. MAURÍCIO RODRIGUES BARBOSA;
33. NAIARA ROSE DIAS SILVA REIS
34. NEIDE FERREIRA DA SILVA;
35. PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
36. RAFAELLA CRISTINA ANTUNES ALVES
37. RICARDO PRADO RESENDE
38. RIKSON DELI DE MORAIS
39. ROSILENE APARECIDA SEVERO
40. SILVANE DE ALMEIDA
41. SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA;
42. VANESSA SILVA RIBEIRO
43. WAGNER IAGHO TEIXEIRA SANTOS
44. ZELAIDE APARECIDA BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 128 de 26 de fevereiro de 2021.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 155   -   DE 10 DE MARÇO 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 n° 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado a pedido, o Sr. RICARDO ALEXANDRE DA SILVA, do cargo em comissão de Secretário Mu-
nicipal de Serviços Urbanos.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 156   -   DE 11 DE MARÇO 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 n° 
7.131/2017, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. RICARDO ALEXANDRE DA SILVA, para o cargo em comissão de Secretário Municipal de 
Serviços Urbanos.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 11 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 157  -   DE 11 DE MARÇO 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;
XVIII. SIDNEY HENRIQUE ROSA FERREIRA – REPRESENTANTE DE EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO;
XIX. RODRIGO DE SIQUEIRA – REPRESENTANTE DOS PROPRIETÁRIOS DE ACADEMIAS E SIMILARES.
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 144 de 04 de março 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 158   -   DE 12 DE MARÇO DE 2021.

Institui a Operação de Força-Tarefa no âmbito da Administração Municipal Direta e Indireta com a fi nalidade de atender 
ao aumento das atividades nas demandas à população durante o período de prevenção e combate à COVID-19.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 67, incisos V e XI da Lei Orgâni-
ca do Município; e
CONSIDERANDO o Decreto nº 036, de 06 de janeiro de 2021, que decreta o estado de calamidade pública em razão 
da pandemia de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;
CONSIDERANDO o aumento de demandas em algumas áreas, tais como saúde, fi scalização e social;
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo plenário do STF em 15 de abril de 2020, nos autos da ADI 6341, pelo enten-
dimento de que os municípios podem tomar as medidas que acharem necessárias para combater o Novo Coronavírus 
(COVID-19), como isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições;
CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do Poder Público Municipal com o 
objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fi m de evitar a disseminação 
do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de algumas áreas em manter e ampliar suas atividades neste período em que a ação 
à prevenção e combate ao Novo Coronavírus (COVID-19) se mostra imperiosa;
CONSIDERANDO a necessidade de um trabalho integrado de todas as Secretarias, Autarquias, Fundações e Super-
intendências (Administração Direta e Indireta) com vistas à designação de servidores para integrar a Força Tarefa de 
Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19) a fi m de conter o avanço do contágio pela doença;
CONSIDERANDO a suspensão de algumas atividades e a diminuição das demandas em algumas áreas, tais como 
cultura, esportes e habitação, ocasionando diminuição na necessidade de mão de obra, gerando uma subutilização a 
capacidade dos servidores;
CONSIDERANDO a viabilidade de designação de servidores para atuação em atividades urgentes, mantidas as com-
petências e atribuições de seus respectivos cargos;
CONSIDERANDO que houve o aumento considerável na taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento de 
pessoas acometidas pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a difi culdade enfrentada pelos municípios para realizar a contratação de profi ssionais para atuarem 
nos atendimentos aos pacientes acometidos pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de leitos para assegurar atendimentos a pacientes com outras doenças graves e 
com risco de morte;
CONSIDERANDO a previsão contida no art. 8º, IV, da Lei Complementar nº. 173, de 27 de maio de 2020, que excetua 
contratações temporárias nos termos do inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a previsão do art. 40, I, da Lei Municipal 2.360, de 18 de junho de 1990, que autoriza o Poder Público 
a realizar contratações de pessoal por tempo determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional 
interesse público, como o combate a surtos endêmicos e epidêmicos e situações de calamidade pública;
CONSIDERANDO que o Governo de Minas publicou a Deliberação COVID-19 nº 130 de 03 de março de 2021 que 
institui o Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico - Onda Roxa - com a fi nalidade de manter 
a integridade do Sistema Estadual de Saúde e a interação das redes locais e regionais de assistência à saúde pública, 
em razão da pandemia de COVID-19.
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 14.124, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre as medidas excepcionais 
relativas à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de tecnologia da in-
formação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra a 
covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.125, de 10 de março de 2021 que dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a 
eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas 
de direito privado.
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Operação de Força-Tarefa no âmbito da Administração Municipal Direta e Indireta com a fi na-
lidade de atender ao aumento das atividades nas demandas à população durante o período de prevenção e combate 
ao novo Coronavírus (COVID-19).
Parágrafo único. A Força-Tarefa instituída por este Decreto terá seu prazo de validade vinculado ao Decreto nº 036, de 
06 de janeiro de 2021, ou outro que venha a substituí-lo.
Art. 2º Ficam criadas a:
I – Força-Tarefa Social: na qual atuarão servidores de provimento efetivo investidos, no cargo de assistente adminis-
trativo, além de assistentes sociais, psicólogos e cargos em comissão, com a fi nalidade de apoiar todas as áreas que 
ofertem serviços à população, em especial a triagem e apoio no cadastramento dos benefícios do Governo Federal e 
na oferta dos serviços municipais;
II – Força-Tarefa Saúde: na qual atuarão servidores com conhecimento na gestão administrativa de contratos, em es-
pecial prestação de contas, planejamento e operacionalização de aquisições e fi scalização sanitária; e 
III – Força-Tarefa Fiscalização e Segurança: na qual atuarão servidores para o planejamento de operação, compilação 
de dados e elaboração de relatórios.
Parágrafo único. Além das Forças-Tarefas descritas neste artigo, poderão ser criadas, mediante portaria do Secretaria 
Municipal de Governo, conforme diretriz do Gabinete do Chefe do Poder Executivo, Forças-Tarefas específi cas, impre-
scindíveis ao enfrentamento das demandas relacionadas ao COVID-19.
Art. 3º Incumbe às Secretarias, Autarquias, Fundações e Superintendências (Administração Direta e Indireta) que es-
tão com redução ou suspensão de suas atividades, designar servidores, mediante requisição por ofícios, para atendi-
mento às demandas prioritárias do Município por meio da Força-Tarefa instituída por este Decreto, mediante requisição 
do Secretário Municipal de Governo.
Parágrafo único. Os servidores designados para atuarem na Força-Tarefa instituída por este Decreto não sofrerão 
alterações de lotação ou remuneração e deverão exercer as atividades precípuas do cargo no órgão ou entidade que 
necessitar durante o prazo de validade deste Decreto. 
Art. 4º A designação de servidores atenderá aos seguintes critérios:
I – os servidores que estiverem com carga de trabalho reduzida e que não possuam postos de confi ança de sua re-
sponsabilidade serão designados prioritariamente;
II – as movimentações serão por prazo determinado por meio da estruturação da Força-Tarefa pelo Secretário Munici-
pal de Governo, para atendimento aos serviços de natureza essencial ou considerados como prioritários do Município;
III – os servidores que participam dos grupos de risco, como idosos, gestantes e portadores de doenças crônicas, não 
serão disponibilizados.
Art. 5º Os servidores investidos em cargos em comissão de assessoramento poderão, também, integrar as equipes das 
Forças-Tarefas, sem alteração de lotação e percepção de remuneração de seu órgão de origem, visando ao forneci-
mento de apoio e assessoria técnica especial para que as atividades/funções e entregas sejam adequadas à realidade 
desta época de pandemia. 
Art. 6º Os servidores indicados para Força-Tarefa terão liberação para registro de efetividade junto às unidades de 
destino da atividade a ser desenvolvida. 
Art. 7º Fica instituída a Central de Chamadas (Call Center) no âmbito da Força Tarefa para receber, mediante o serviço 
de disque-denúncia, as ligações da população informando as situações de desobediência às normas e medidas de 
enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em decorrência da COVID-19, no âmbito do 
município de Araxá;
Art. 8º Fica delegado ao Secretário Municipal de Governo o comando junto às Secretarias, Autarquias e Fundações das 
ações previstas no art. 2º deste Decreto, bem como para designar, por portaria, os servidores previamente indicados. 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 12 de março de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito de Araxá/MG
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ

CIMPLA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ. PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 08.003/2021 – Aviso de Licitação. Comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Presencial nº 08.003/2021, destinado A contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços na administração, gerenciamento, fi scalização, supervisão, emissão e fornecimento de cartão magnético/
eletrônico com chip, na distribuição de Vale Alimentação aos servidores do CIMPLA. A sessão para entrega dos en-

velopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 29/03/2021 ás 09h00min e abertura dos mesmos 
ás 09h10min. O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no e-mail ampla.araxa@gmail.com a partir 
das 08:00 min do dia 16/03/2021. 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, 11/03/2021 
– Eder Eleutério Flores - Pregoeiro.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº. 07, de 10 de março de 2021.
Aprova os projetos apresentados por órgãos, entidades e programas governamentais do município de Araxá-MG, in-
scritos no CMDCA, tendo por objetivo a execução de projetos de interesse público da política municipal dos direitos da 
criança e do adolescente mediante repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– FMDCA.   
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 das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.087/2011 e na Lei federal n.º 8.069/1990, e em ob-
servância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência - artigo 37, 
caput, da Constituição Federal -, visando atender ao interesse público;
CONSIDERANDO o princípio da prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adoles-
cente, disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal, e no artigo 4º da Lei n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente; 
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 6º, caput e § 1º, 13, III e V, 70, caput e parágrafo único, 71, 74, § 4º, 76 e 
77, I, da Lei Municipal n.º 6.087/2011;
CONSIDERANDO o parecer escrito apresentado pela Comissão de Seleção acerca dos projetos e respectivos planos 
de trabalho apresentados por órgãos, entidades e programas governamentais do Município de Araxá-MG, inscritos no 
CMDCA, tendo por objetivo a execução de projetos de interesse público da política municipal dos direitos da criança e 
do adolescente, mediante liberação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMD-
CA, em conformidade com a aprovação do plenário do colegiado em votação realizada em sessão ordinária realizada 
no dia 10 de março de 2021 via SKYPE, conforme atas lavradas e assinadas no ato;   
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado o resultado fi nal do processo de seleção de projetos apresentados por órgãos, entidades e pro-
gramas governamentais do município de Araxá inscritos no CMDCA e de acordo com o quadro a seguir:  
Projetos Aprovados:

Entidade, órgão ou programa do governo municipal 
proponente Projeto Valor Autorizado- repasse do FMDCA

Secretaria Municipal de Governo – Centro Esportivo 
Álvaro Maneira “Viva a Vida” R$ 338.915,50 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos 

e quinze reais, e cinquenta centavos) 

Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá - FCAA “Refazendo Sonhos” R$ 583.140,00 (quinhentos e oitenta e três mil, cento e 
quarenta reais)

Art. 2º. O valor global autorizado para repasse a todos os projetos aprovados é de R$ 922.055,50 (novecentos e vinte 
e dois mil, cinquenta e cinco reais, e cinquenta centavos) da unidade orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FMDCA.
Art. 3º.  São obrigações das Secretaria Municipal de Governo e da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá - 
FCAA no que concerne aos repasses de recursos do FMDCA aprovados nesta resolução:
I. Manter e movimentar os recursos na conta bancária específi ca;
II. Permitir o livre acesso dos servidores da Administração Pública Municipal, bem como do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, aos processos, aos documentos e às informações referentes à transferência dos recursos 
fi nanceiros, bem como aos locais de execução dos projetos;
III. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e fi nanceiro do recurso recebido;
IV. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos oriundos da contratação de pessoal e outros relaciona-
dos à execução do Projeto;
V. Prestar, periodicamente, contas dos recursos fi nanceiros recebidos aos órgãos competentes da Administração Públi-
ca Municipal;
VI. Devolver, ao fi m da execução do referido projeto, caso exista, o saldo fi nanceiro remanescente à conta-corrente 
do FMDCA;
VII. Cumprir o objeto dentro do prazo previsto no plano de trabalho para a execução do projeto aprovado.
Art. 4º. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos fi nanceiros do FMDCA para fi nalidades alheias à ex-
ecução dos projetos aprovados, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente público, inclusive no que se 
refere aos pagamentos ou recolhimentos previdenciários fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Adminis-
tração Pública Municipal na liberação de recursos fi nanceiros.
Art. 5º. Os projetos aprovados deverão ser executados dentro do prazo de vigência constante de seus planos de tra-
balho aprovados pelo CMDCA, contado a partir do depósito do recurso em conta específi ca, observando-se o seguinte:
I. Excepcionalmente serão admitidas prorrogações do prazo de vigência da execução dos projetos aprovados, sempre 
que necessárias, mediante proposta da respectiva secretaria executora, acompanhada da devida justifi cativa e formu-
lada no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do termo fi nal de vigência do projeto.
II. Toda e qualquer prorrogação aprovada deverá ser formalizada através de Resolução do CMDCA, a ser publicada 
antes do término da vigência do prazo de execução do projeto. 
Art. 6º. O monitoramento e avaliação da execução dos projetos deverão ser realizados por comissão a ser designada 
para esta fi nalidade mediante Resolução deste conselho municipal, comissão esta que será integrada exclusivamente 
por seus respectivos conselheiros, a qual deverá elaborar relatórios mensais, bem como relatório fi nal e conclusivo 
após a execução do supracitado projeto.
Art. 7º. No caso de inexecução total ou parcial do projeto, ou na hipótese de execução desvirtuada de seu objeto, os 
responsáveis estarão sujeitos às sanções legais previstas no ordenamento jurídico, notadamente àquelas previstas 
na Lei n.º 8.429/1992, se cabíveis, e na legislação penal correlata, assegurados, em qualquer caso, a ampla defesa e 
o contraditório.
Art. 8º. Esta Resolução do CMDCA deverá ser homologada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de Araxá como 
condição para execução do objeto do presente repasse fi nanceiro com recursos do FMDCA.   
Art. 9. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 10 de março de 2021.

____________________________________
Carlos Alberto da Luz 
Presidente do CMDCA

____________________________________________
Rubens Magela da Silva

Prefeito do Município de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolução nº 13, de 10 de março de 2021.
Justifi ca e autoriza dispensa de Chamamento Público para celebração de Termo de Fomento com organização da so-
ciedade civil em razão da iminência de paralisação de atendimentos essenciais à comunidade, de relevante interesse 
público, na forma da legislação de regência, mediante repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (FMDCA).
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, e em 
observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência - artigo 
37, caput, da Constituição Federal -, e visando atender ao interesse público;
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 prer-
rogativa exclusiva para deliberar sobre a aplicação dos recursos do FMDCA visando sempre atender aos interesses e 
necessidades urgentes da criança e do adolescente, notadamente neste grave e excepcional momento por que passa 
nosso país e o mundo em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), causando o atual estado de emergência em 
saúde pública, decretado pelo governo do estado de Minas Gerais e pelo município de Araxá-MG;  

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 parecer técnico da Comissão do CMDCA instituída para análise do projeto Delegacia Humaniza-
da, apresentado pelo CONSEP – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá, no qual se manifestou favora-
velmente à dispensa de Chamamento Público para celebração de parceria com a referida organização da sociedade 
civil para execução do projeto, tendo em vista o risco iminente de paralisação dos atendimentos oferecidos à comuni-
dade, considerados essenciais para o enfrentamento das diversas formas de violência contra crianças, adolescentes e 
suas famílias, visando mitigar suas consequências psicossociais; 
CONSIDERANDO as disposições normativas dos artigos 30, I e IV, e 32, caput e § 1º, da Lei Federal n.º 13.019/2014, 
e dos artigos 38, I e IV c/c Parágrafo Único, e 40, § 2º, do Decreto Municipal n.º 2.229/2.016, bem como o estabelecido 
pelo artigo 77, § 1º, da Lei Municipal n.º 6.087/2.011, que autorizam repasse de recursos públicos do FMDCA mediante 
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, desde que executadas por entidade 
previamente credenciada pelo CMDCA, em situações emergenciais e excepcionais decorrentes de paralisação ou 
iminência de paralização de atividades essenciais de relevante interesse público;
CONSIDERANDO a deliberação unânime dos conselheiros presentes na sessão ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do dia 10 de março de 2021, realizada em ambiente virtual através do aplicativo 
“Skype”, conforme ata lavrada e assinada;  
RESOLVE:
Art.1º - Fica autorizada a Dispensa de Chamamento Público para celebração de Termo de Fomento entre o Município 
de Araxá-MG e o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá -CONSEP, com a fi nalidade de executar o pro-
jeto denominado “Delegacia Humanizada”, aprovado pelo CMDCA, tendo em vista o risco iminente de paralisação dos 
atendimentos oferecidos à comunidade, considerados serviços essenciais para o enfrentamento das diversas formas 
de violência contra crianças, adolescentes e suas famílias, visando mitigar suas consequências psicossociais, e que 
a urgência na oferta dos mencionados atendimentos especializados justifi ca a dispensa de Chamamento Público, em 
conformidade às disposições dos artigos 30, I e IV, e 32, caput e § 1º, da Lei Federal n.º 13.019/2014, e dos artigos 38, 
I e IV c/c Parágrafo Único, e 40, § 2º, do Decreto Municipal n.º 2.229/2.016, bem como o estabelecido pelo artigo 77, 
§ 1º, da Lei Municipal n.º 6.087/2.011.
Parágrafo Único - Em todos os atendimentos individuais, em grupo ou remotos realizados no projeto deverão ser ob-
servadas as determinações vigentes das autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais quanto à adoção de 
medidas mitigadoras dos riscos de contágio do coronavírus enquanto durar o estado de emergência em saúde pública 
decretado no Município de Araxá, atendidas as particularidades dos tipos de atendimentos oferecidos ao público alvo.
Art. 2º- Para a celebração da parceria referida no artigo 1º, fi ca autorizado o repasse de recursos do FMDCA (Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) no valor de R$ 187.893,59 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos 
e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos) para o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá 
-CONSEP, a ser instrumentalizado mediante celebração de Termo de Fomento com o Município de Araxá-MG, tendo 
por objeto a execução do projeto “Delegacia Humanizada”, conforme plano de trabalho aprovado pelo CMDCA.
Parágrafo Único – O projeto deverá ser executado no prazo previsto no plano de trabalho, a passará a ter vigência a 
partir da celebração do Termo de Fomento, admitida sua prorrogação caso seja necessário, na forma da legislação de 
regência.
Art. 3º- Admite-se a impugnação à justifi cativa da dispensa de Chamamento Público autorizada nesta Resolução, 
a qual deverá ser apresentada pelo interessado perante o CMDCA no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar de sua 
publicação no DOMA, sendo que o pedido deverá ser analisado pelo plenário do Conselho em até 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data fi nal do prazo de impugnação, em conformidade com o artigo 40, § 3º, do Decreto Municipal 
nº 2.229/2016, e artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº 13.019/2014.
Parágrafo único -  Caso seja julgada procedente a impugnação, será revogado o ato que aprovou a dispensa do 
Chamamento Público.
Art. 4º - A celebração do Termo de Fomento com a Administração Municipal, conforme dispensa de Chamamento Públi-
co autorizada nesta Resolução, fi ca condicionada à comprovação, pela organização da sociedade civil, do atendimento 
dos requisitos estabelecidos no § 1º do art. 36 do Decreto Municipal n º 2.229/2016, devendo ser observado o prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis para apresentação dos documentos que comprovem sua habilitação, contados a partir do 
primeiro dia útil seguinte ao encerramento dos prazos previstos no artigo 3º desta Resolução.
Art. 5º- A parceria celebrada será regida pelas normas da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 
2.229/2016, bem como outras normas de direito público aplicáveis.
Art. 6º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 10 de março de 2021.

____________________________________
Carlos Alberto Luz

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolução n.º 14, de 10 de março de 2021.
Aprova medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decretada em função da pan-
demia causada pelo Coronavírus, tendo em vista a Deliberação nº 134 do Comitê Extraordinário COVID-19, do governo 
do estado de Minas Gerais, que adotou o Protocolo “Onda Roxa” na macrorregião do Triângulo Sul, na qual se situa o 
município de Araxá. 
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, e, 
CONSIDERANDO o princípio da prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adoles-
cente, disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal, e no artigo 91, caput e § 2º da Lei n.º 8.069/1990 – Es-
tatuto da Criança e do Adolescente; 
CONSIDERANDO o dever do CMDCA de se manifestar em defesa dos direitos de crianças e adolescentes durante o 
período em que toda a sociedade empreende esforços para a contenção da disseminação do COVID -19 no município, 
reafi rmando que enquanto permanecer a situação de risco deve ser intensifi cada a proteção integral de crianças e 
adolescentes;
CONSIDERANDO que é imprescindível que as três esferas de governo elaborem Planos de Contingência visando con-
ter a disseminação do Coronavírus e que toda medida adotada deve ter a perspectiva de proteção global dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes e da absoluta prioridade de garantia de seus direitos;
CONSIDERANDO que todas as crianças e todas e todos as/os adolescentes devem receber cuidado, proteção e edu-
cação, sem discriminação de situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, defi ciência, condição 
pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 
qualquer outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, nos termos do artigo 
3º do ECA;
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública no estado de Minas Gerais devido à disseminação do 
coronavírus, de conformidade com a Deliberação nº 134 do Comitê Extraordinário COVID-19, do governo estadual, 
no exercício de atribuição que lhe confere o art. 2º do Decreto nº 47.886, de 15 de março de 2020, e nas Resoluções 
da Assembleia Legislativa nº 5.529, de 25 de março de 2020, nº 5.554, de 17 de julho de 2020, e nº 5.558, de 11 de 
fevereiro de 2021, que no âmbito do Plano Minas Consciente adotou o Protocolo Onda Roxa em Biossegurança San-
itário-Epidemiológico (Onda Roxa) nas macrorregiões de saúde que especifi ca, incluindo o Triângulo Sul, no qual se 
situa o município de Araxá, publicada na edição do Diário Eletrônico de Minas Gerais de 07 de março de 2021, com 
prazo de vigência até 21 de março de 2021, podendo ser prorrogada a critério do referido comitê; 
CONSIDERANDO as normas do Decreto Municipal nº 136, de 02 de março de 2021, que, no exercício do poder de 
polícia sanitária municipal, determina medidas restritivas de circulação de pessoas e de atividades econômicas e 
sociais em âmbito municipal, visando ao enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em 
decorrência da COVID-19, visando a proteção da vida e da saúde do cidadão araxaense;   
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMPLA – ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ. PREGÃO PRES-
ENCIAL Nº 08.003/2021 – Aviso de Licitação. Comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Presencial nº 08.003/2021, destinado A contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços para locação, assessoria técnica e manutenção de sistemas de informática específi cos à administração 
pública, para uso de máquinas equipadas com sistema operacional Windows e portal da transparência, dentro das ex-

igências estipuladas pelo Tribunal de Contas, durante o exercício de 2021. A sessão para entrega dos envelopes de ha-
bilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 30/03/2021 ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h10min. 
O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no e-mail ampla.araxa@gmail.com a partir das 08:00 min 
do dia 16/03/2021. O Edital poderá ser adquirido 24 horas antes da abertura dos envelopes no Setor de Licitação do 
AMPLA – ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ, 11/03/2021 – Eder 
Eleutério Flores - Pregoeiro.
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CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO N.º 14, de 09 de março de 2021.
Dispõe sobre a suspensão temporária de atividades nos projetos custeados com recursos do Fundo Municipal dos Di-
reitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI), executados por organizações da sociedade civil inscritas no Conselho Municipal 
do Idoso de Araxá.
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 previstas 
nas Leis Municipais n.º 3.492/1999 e n.º 4.884/2006, e nas Leis federais n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e n.º 
8.842/1994 (Política Nacional do Idoso);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 153   -   de 07 de março de 2021 que determina medidas para o enfrentam-
ento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em decorrência da COVID-19, visando a proteção da 
vida e da saúde do cidadão araxaense;
CONSIDERANDO a deliberação n. 130, de 03 de março de 2021, expedida pelo Comitê Extraordinário COVID-19 do 
Estado de Minas Gerais, que disciplinou medidas a serem tomadas em município situados em regiões referenciadas 
no “Protocolo Onda Roxa”, mesmo em relação àqueles que não integram o programa Minas Consciente;
CONSIDERANDO os Planos de Contingência Nacional e Estadual defl agrados em função da COVID-19.
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde e Calamidade Pública no Município de Araxá, conforme 
Decreto Municipal n.º 946, de 17 de março de 2020, em razão da referida epidemia;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, emitido pelo Congresso Nacional, que recon-
hece estado de calamidade pública;
CONSIDERANDO o dever do Conselho Municipal do Idoso de Araxá de zelar pelos direitos fundamentais da pessoa 
idosa, dentre os quais destacam-se o direito à saúde e à dignidade humana, conforme o disposto nos artigos 6º e 230 
da Constituição Federal, e no artigo 15 da Lei Federal n.º10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); 
CONSIDERANDO que as pessoas idosas são consideradas pelos órgãos e autoridades do Sistema Único de Saúde e 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a população mais vulnerável e afetada pelas complicações clínicas 
decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus - COVID 19, com maior risco de óbito, inclusive; 
CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho Municipal do Idoso em sessão ordinária do dia 09 de março de 

2021, realizada em ambiente virtual através do aplicativo de mensagens eletrônicas denominado “Skype”, conforme 
respectiva ata lavrada; 
RESOLVE:
Art. 1º- Ficam suspensas, por 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação desta Resolução, todas as atividades 
desenvolvidas nos projetos custeados mediante transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção 
do Idoso (FUNDIPI), e executados por organizações da sociedade civil inscritas no Conselho Municipal do Idoso de 
Araxá, conforme termos de fomento celebrados com a Administração Municipal.
Parágrafo único: As organizações da sociedade civil referidas no artigo 1º deverão solicitar ao gestor da parceria alter-
ações nos planos de trabalho aprovados e em execução nos seus respectivos termos de fomento, desde que sejam 
solicitadas de forma fundamentada e não haja modifi cação do objeto da parceria pactuado, na forma do artigo 62, II, 
alíneas “a”, “b” e “c”, e artigo 57 da Lei federal n.º 13.019/2014.  
Art. 2º - Ficam suspensas, por 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação desta Resolução, todas as atividades 
desenvolvidas nas entidades de atendimento ao idoso inscritas no Conselho Municipal do Idoso, exceto as atividades 
inerentes ao funcionamento das instituições de longa permanência - asilares e de moradia coletiva -, ainda que não 
sejam custeadas mediante transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI), 
com fundamento nos artigos 48 a 63 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Art. 3º - As entidades de atendimento ao idoso que descumprirem as determinações desta Resolução poderão sof-
rer sanções mediante instauração de procedimento administrativo pela autoridade competente do Sistema Único de 
Saúde (SUS) ou pelo Ministério Público, a requerimento deste Conselho, nos termos dos artigos 59 a 68 da Lei federal 
n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis. 
Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09 de março de 2021. 
Araxá – MG, 09 de março de 2021.

Sara Resende
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ

RESOLUÇÃO CMSA Nº 05 DE 10 DE MARÇO DE 2021
“Dispõe sobre a aprovação da realização de reuniões remotas, ordinárias e extraordinárias, do Conselho Municipal de 
Saúde.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 1ª Reunião Extraordinária de 2021, realizada no dia 10 de 
março de 2021, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento Interno 
e considerando:
- O disposto na Lei Federal 8.142/90, “Que institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá outras providências”.
- O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica da Saúde”.
- A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais 
números 2.624/93 e 3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências.      
- O Decreto Municipal nº 036, de 06 de janeiro de 2021, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública 
no Município de Araxá e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19).
- O Decreto Municipal nº 136, de 02 de março de 2021, que determina medidas para enfrentamento do novo Coro-
navírus (COVID-19).
RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar a realização de reuniões remotas, ordinárias e extraordinárias, do Conselho Municipal de Saúde de 

Araxá, tendo em vista a situação de emergência em saúde pública declarada nesta comuna, limitada à vigência do 
decreto municipal que declarou tal situação de emergência.
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 10 de março de 2021.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Diane Dutra Cardoso Borges
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Rubens Magela da Silva

Prefeito Municipal de Araxá

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.006/2021. Extrato 
de Contrato. A FCAA e ANTÔNIO FARID COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, valor R$ 32.016,70; ARCEPATOS 
DISTRIBUIDORA LTDA, valor R$61.785,79; LM COMÉRCIO LTDA, valor R$ 2.356,20 fi rmam contrato para aquisição 
de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da sede da FCCA e dos subprogramas Casas 

de Acolhimento e Cerad, mantidos pela FCAA. Prazo: a contar assinatura até 31/12/2021. Taciana Pinto de Almeida, 
Presidente, 12/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.007/2021. Extrato 

sessão extraordinária do dia 10 de março de 2021, realizada em ambiente virtual através do aplicativo de mensagens 
eletrônicas denominado “Skype”;         
RESOLVE:
Art. 1º- Ficam aprovadas as seguintes recomendações a todas as entidades de atendimento à criança e ao adoles-
cente e aos programas governamentais inscritos no CMDCA, bem como aos órgãos do Poder Público municipal que 
menciona:
I - A implementação de medidas emergenciais no âmbito econômico e social que, além de mitigar a transmissão co-
munitária do COVID-19, também garantam o direito à vida e à saúde da criança e do adolescente, expressos no artigo 
7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da aplicação dos recursos orçamentários necessários, e que 
as ações em relação às crianças e adolescentes reconheçam que a garantia de seus direitos depende também da 
proteção dos direitos de seus cuidadores primários. 
II - Que crianças e adolescentes, inclusive as crianças com idade inferior a seis anos, têm o direito de estarem devi-
damente informados, com linguagem acessível, simples, consistente, de modo a fortalecer seu direito à participação, 
sua cidadania digital e o diálogo intergeracional, observando-se que o direito à informação compreende a possibilidade 
de crianças e adolescentes institucionalizados, em cumprimento de medida socioeducativa, em situação de guarda 
compartilhada ou que por qualquer outro motivo estejam em situação de isolamento de suas famílias poderem se co-
municar com seus pais ou responsáveis, bem como de serem atualizados sobre seu status de saúde;
III - Considerando a atual situação em que a permanência na família, na instituição ou na rua pode gerar inúmeras 
situações de violações de direito a exigir ações imediatas de intervenção protetiva, que mantenha-se, em regime de 
plantão, o atendimento dos Conselhos Tutelares, possibilitando o encaminhamento aos serviços nos órgãos do Exec-
utivo e Judiciário, e que sejam garantidas pelo Município a provisão dos recursos necessários para o trabalho remoto 
(internet e equipamentos) e para garantir os protocolos de segurança recomendados pelos órgãos sanitários;
IV - Considerando que crianças, adolescentes e adultos estão fora de suas atividades habituais - escola/trabalho -, com 
convivência contínua em uma situação de crise, incertezas e estresse em função do isolamento social e das restrições 
materiais e que este cenário pode ampliar a vulnerabilidade de crianças e adolescentes a situações de violência no 
ambiente doméstico/familiar, Conselhos Tutelares e Serviços de Saúde e demais serviços da rede de proteção devem 
implementar ações para enfrentar o aumento dos casos de violência contra crianças e adolescentes e para isso é 
necessário:
a) Que o Conselho Tutelar, em seu trabalho remoto, realize contato telefônico com as famílias acompanhadas e/ou já 
atendidas, visando o apoio, a orientação e a verifi cação das reais necessidades dessas famílias; 
b) Dar atenção especial às famílias com histórico de violência contra crianças, crianças em situação de rua, e crianças 
em casas com cuidadores/familiares usuários de álcool e outras drogas, monitorando as situações já conhecidas e 
compartilhando informações sobre os casos para garantir o acompanhamento de forma mais efetiva;
c) Implementar estratégias para minimizar o surgimento de novas situações no contexto de crise/estresse e confl itos 
que surgirão em decorrência do isolamento domiciliar; 
d) Facilitar o contato das crianças com a rede de proteção para pedido de ajuda e, no caso dos Profi ssionais da Estraté-
gia de Saúde da Família (ESF) que se mantiverem em atividade de visitação domiciliar e que cuidem de famílias com 
crianças, estes devem estar atentos a essa questão e sempre tentar manter contato direto com a criança em busca 
de sinais indicativos de situações de violência, os quais devem ser informados à gerência da unidade para devidas 
providências. 
V - Que as crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional sob a competência da Fundação da Criança 
e do Adolescente de Araxá (FCAA) tenham seus direitos garantidos, observando a Recomendação 313 do Conselho 
Nacional de Justiça, especialmente por meio de adaptação das rotinas institucionais, visando manter o atendimento às 
crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional, mas que as mesmas possam preferencialmente ter 
garantidas as possibilidades de convivência familiar por meio de: 
a) Reintegração às famílias de origem (natural ou extensa);
b) Mudança para o regime de acolhimento familiar (famílias acolhedoras);
c) Permanência temporária com padrinhos afetivos previamente selecionados e orientados;
d) Inserção em família adotiva, obedecendo os trâmites processuais em vigor.
VI - Que crianças e adolescentes fi lhos de casais com guarda compartilhada ou unilateral não tenham sua saúde e a 
saúde da coletividade submetidas à risco em decorrência do cumprimento de visitas ou período de convivência previs-
tos no acordo estabelecido entre seus pais ou defi nido judicialmente. Para tanto, devem ser observadas as seguintes 
orientações:
a) As visitas e os períodos de convivência devem, preferencialmente, ser substituídos por meios de comunicação 

telefônica ou on-line, permitindo que a convivência seja mantida;
b) O responsável que permanece com a criança deve manter o outro informado com regularidade e não impedir a 
comunicação entre a criança ou adolescente com o outro responsável;
c) Em casos que se opte pela permissão de visitas ou períodos de convivência, responsáveis que tenham voltado de 
viagem ou sido expostos à situações de risco de contágio devem respeitar o período de isolamento de 15 dias antes 
que o contato com a criança ou o adolescente seja realizado;
d) O deslocamento da criança ou do adolescente deve ser evitado;
e) No caso de acordada a visita ou permissão para o período de convivência, todas as recomendações de órgãos 
ofi ciais devem ser seguidas;
f) O Poder Judiciário, a família e o responsáveis devem se atentar, ao tomarem decisões relativas à permissão de 
visitas ou períodos de convivência, ao melhor interesse da criança e do adolescente, incluindo seu direito à saúde e à 
vida, e à saúde da coletividade como um todo; 
VII - Que as entidades inscritas no CMDCA e os órgãos competentes da Administração Municipal promovam a divul-
gação dos cuidados das gestantes na prevenção a contaminação pelo corononavírus e dos cuidados com o recém-na-
scido.
Art. 2º - Ficam aprovadas as seguintes medidas obrigatórias para as entidades de atendimento à criança e ao adoles-
cente e aos órgãos municipais que estejam executando projetos custeados com recursos do FMDCA (Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente):
I - Que, enquanto durar a chamada “onda roxa” no âmbito municipal, conforme Deliberação nº 134 do Comitê Extraor-
dinário COVID-19 do governo estadual, que adotou o referido protocolo sanitário na macrorregião do Triângulo Sul, 
na qual se situa o município de Araxá, com prazo de vigência até 21 de março de 2021, observadas suas eventuais 
prorrogações, as organizações da sociedade civil utilizem o período para organização e planejamento interno da ex-
ecução dos projetos aprovados, apenas realizando os atendimentos presenciais individuais ou em grupo que sejam 
considerados essenciais ao público alvo, tais como atendimentos em saúde física e mental, atendimentos psicológicos 
e oferta de benefícios eventuais assistenciais, caso tais atividades sejam objeto do plano de trabalho aprovado.    
II - Que os atendimentos considerados essenciais sejam realizados em conformidade com um plano de contingencia-
mento de contágio pelo público alvo, a ser encaminhado ao CMDCA, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de 
publicação desta resolução, para a devida aprovação pelo plenário do colegiado. 
§ 1º- As organizações da sociedade civil referidas no artigo 2º poderão solicitar ao gestor da parceria alterações nos 
planos de trabalho aprovados e em execução nos seus respectivos termos de fomento, desde que sejam solicitadas de 
forma fundamentada e não haja modifi cação do objeto da parceria pactuado, na forma do artigo 62, II, alíneas “a”, “b” 
e “c”, e artigo 57 da Lei federal n.º 13.019/2014, a fi m de dar cumprimento às metas estipuladas no plano de trabalho 
com as adequações exigidas pelas medidas sanitárias de contenção do contágio pelo coronavírus, inclusive no que se 
refere à eventual prorrogação dos prazos de execução e vigência dos projetos.  
§ 2º- As organizações da sociedade civil referidas neste artigo poderão dar continuidade às campanhas educativas 
direcionadas ao público infanto-juvenil e suas famílias, conforme planos de trabalho já aprovados e em execução 
mediante a celebração de termos de fomento com a Administração Municipal,  desde que isto seja possível sem que 
haja prejuízo das ações ou metas pactuadas e esteja previsto no projeto original aprovado pelo CMDCA ou alterado 
mediante aprovação do gestor da parceria, na forma do § 1º deste artigo.
§ 3º- Em todos os atendimentos individuais considerados essenciais, na forma do inciso I, as organizações da socie-
dade civil e os órgãos e programas de governo deverão observar as determinações vigentes das autoridades sanitárias 
federais, estaduais e municipais quanto às medidas mitigadoras dos riscos de contágio do COVID-19 pelo público alvo.
Art. 3º- Por meio das recomendações acima expostas, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes 
reafi rma o seu compromisso com a proteção integral da infância e adolescência araxaense e reconhece a necessidade 
de adoção de ações urgentes de enfrentamento à pandemia do Covid-19 em Araxá, de conformidade com a disponib-
ilidade de recursos orçamentários, em especial do FMDCA, para atendimento e manutenção dos serviços essenciais 
para a garantia da absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes.
Art. 4º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG, 10 de março de 2021.

____________________________________
Carlos Alberto da Luz

Presidente do Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente
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de Contrato. A FCAA e ANTÔNIO FARID COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, valor R$ 22.705,80; ARCEPATOS DIS-
TRIBUIDORA LTDA, valor R$45.705,79; LM COMÉRCIO LTDA, valor R$ 13.506,60 fi rmam contrato para aquisição de 
higiene pessoal para atender as necessidades da sede da FCCA e dos subprogramas Casas de Acolhimento e Cerad, 
mantidos pela FCAA. Prazo: a contar assinatura até 31/12/2021. Taciana Pinto de Almeida, Presidente, 12/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.005/2021. Extrato 
de contrato. A FCAA e ANTONIO FARID COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, valor R$188.359,80; LM COMÉRCIO 
LTDA, valor R$61.075,35, fi rmam contrato para aquisição de gêneros alimentícios para atender as atividades da sede 
da FCAA e dos subprogramas Casas de Acolhimento e Cerad, mantidos pela FCAA. Prazo: a contar assinatura até 
31/12/2021. Taciana Pinto de Almeida, Presidente, 12/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADOS ENTRE A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE ARAXÁ E MUNICÍPIO DE ARAXÁ. Os termos têm por objeto a cooperação entre as partes no 
sentido de viabilizar a cessão dos servidores efetivos da Fundação, abaixo nominados, que passarão a desempenhar 
suas funções junto ao Município de Araxá, que se responsabilizará por despesas de remuneração. Os termos terão 
vigência até o dia 31 de dezembro de 2.021.  
- Termo de Cooperação Técnica nº 003/2021: servidora Alessandra Cristina Rodrigues
- Termo de Cooperação Técnica nº 004/2021: servidora Daydiane Aline dos Santos
- Termo de Cooperação Técnica nº 005/2021: servidora Flaviana Alsenira de Souza Muniz Melo
- Termo de Cooperação Técnica nº 006/2021: servidora Janaína Pereira Silva
- Termo de Cooperação Técnica nº 007/2021: servidora Lívia Cristina Reis
- Termo de Cooperação Técnica nº 008/2021: servidor Maicon Cristian de Sousa
- Termo de Cooperação Técnica nº 009/2021: servidor Marcilei Vieira de Carvalho
- Termo de Cooperação Técnica nº 010/2021: servidor Mário Madureira Fontes
Araxá, 09 de março de 2.021. Taciana Pinto de Almeida – Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de 
Araxá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 24 – DE 09 DE MARÇO DE 2.021
Altera lotação de servidor da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá-MG.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais 
e constitucionais e de acordo com a lei nº 6.113/2011 resolve:
Art. 1º. Fica alterada a lotação do servidor estável JOÃO CARLOS HONORATO, lotado no CERAD, que a partir do dia 
09 de março de 2.021 ocupará o cargo efetivo de auxiliar de serviços na unidade de acolhimento Casa Abrigo.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de março de 2.021.

TACIANA PINTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 25 – DE 09 DE MARÇO DE 2.021

Altera lotação de servidora da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá-MG.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ, no uso de suas atribuições legais 
e constitucionais e de acordo com a lei nº 6.113/2011 resolve:
Art. 1º. Fica alterada a lotação da servidora estável SIMONE SOLÉ SILVA, lotada no CERAD, que a partir do dia 09 de 
março de 2.021 ocupará o cargo efetivo de Psicóloga na unidade de acolhimento Casa Abrigo.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de março de 2.021.

TACIANA PINTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termo de Cessão de uso de bens públicos que entre si celebram a Fundação da Criança e do Adolescente de 

Araxá e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP.
A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ, com sede à Rua da Bomba nº 100, CEP 38183-355, 
Bairro Leda Barcelos, em Araxá/MG, neste ato representada por sua Presidente, Senhora Taciana Pinto de Almeida, 
ora denominada CEDENTE, e a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP, com 
sede à Rodovia Papa João Paulo II nº 4.143 / Edifício Minas – 5º Andar, CEP 31.630-900, Bairro Serra Verde, em Belo 
Horizonte/MG, representada pelo Secretário Doutor Rogério Greco, aqui denominada CESSIONÁRIA, resolvem cel-
ebrar o presente Termo de Cessão de uso de bens públicos amparados na decisão judicial proferida nos autos 0040 
14 003071-5, que homologou acordo fi rmado entre Estado de Minas Gerais e Município de Araxá, inclusive no que se 
refere à cessão abaixo especifi cada:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a cessão do imóvel que sedia o centro de internação para adolescentes infratores 
“CERAD”.
Referido imóvel, registrado sob as matrículas nº 2.553 e 29.967 no Cartório do Registro de Imóveis da comarca de 
Araxá, situa-se à Rua Maria de Lourdes do Nascimento nº 338, bairro Santa Terezinha, CEP 38183-286, no município 
de Araxá.
A cessão engloba todas as áreas úteis do referido imóvel, terreno e construções.
Em benfazeja união de desígnios e esforços para garantir que a cessão do imóvel alcance seu objetivo principal, qual 
seja, o desenvolvimento da medida de internação socioeducativa em Araxá pela gestão do Estado de Minas Gerais, 
CEDENTE e CESSIONÁRIA incluem como, também objeto de cessão, nas mesmas condições abaixo elencadas, os 
seguintes bens móveis que atualmente guarnecem o imóvel supracitado:
01 veículo automotor FORD FIESTA Ano 2007/ Modelo 2008 Placa HFU 6577
01 arquivo em aço 4 gavetas nº 1083
01 arquivo em aço 4 gavetas nº 0419
01 arquivo em aço 5 gavetas nº 0433
01 arquivo  nº  3704 Patrimônio da PMA / nº 1123 (FCAA)
01 arquivo nº 0464
01 armário de aço 2 portas nº 0420
01 armário de madeira 2 portas nº 0426
01 armário de aço nº 7165 Patrimônio da PMA / nº 1135 (FCAA)
01 armário de aço 2 portas, medida 90x39,5x120 cm, nº 1082
06 armários de aço com 4 portas, medindo 90x240x40cm, nº 1088, 1089, 1082, 1094, 1151 e 1152
01 armário de madeira com 24 portas de aço, medindo 230x43x320 cm, nº 1092
02 armários de aço com 2 portas, medindo200x40x90 cm, nº 1149, 1150
01 armário, nº 463
02 armários MDF com 3 prateleiras nº 1125 e 1126
01 armário de madeira nº 1148
04 bancos nº 0476, 0477, 0486, 0487

11 cadeiras pretas com rodinhas nº 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066
03 cadeiras fi xa pretas nº 1077, 1078 e 1134
01 cadeira fi xa cinza, nº  1090
04 cadeiras de marrom nº 0412, 0413, 0414 e 458
26 cadeiras de plástico nº 1095 a 1120
04 cadeiras de madeira, nº 1137, 1138, 1139 e 1140
02 cadeiras de madeira nº 429 e 430
03 cadeiras escolares madeira com aço, nº 1141, 1142 e 1143
04 escaninhos de aço com 9 compartimentos cada, sem porta, medindo 89x120x39 cm, nº 1130, 1131, 1132 e 1133
01 estante de madeira com 6 portas 200x152x47 cm nº 1136
01 fax nº 461
02 fogões nº 0530,0480
01 freezer horizontal nº  0484
01 freezer vertical nº 0482
01 geladeira nº 0509
01 geladeira Marrom, medindo 70x170x60 cm, nº 1093
03 gabinetes CPU preta nº 0421, 0442, 0443, 
01 longarina preta nº 1147
01 maca nº 0440
01 máquina de lavar 12 kg, branca, nº 1129
03 mesas de escritório nº  0411, 0415  e nº 3424 Patrimônio da PMA / nº 1121 FCAA
01 mesa de escritório com 2 gavetas, branca, medindo 141x60,5x78 cm nº 1055
01 mesa de escritório madeira nº 0410
07 mesas nº 0427, 0431, 0432, 0460, 0475, 0485, 0478
01 mesa de escritório branca com 2 gavetas, medida 120x55x80 cm, nº 1079
01 mesa de escritório bege nº 1081
01 mesa de metal com tampo de madeira, medindo 194x62x77 cm, nº  1091
09 mesas de plástico, medindo 70x70x70 cm, nº 1067 a 1075
01 mesa de madeira marrom, medindo 73x60x70 cm, nº 1127
04 mesas escolares madeira com aço nº 1137 a 1140
01 micro-ondas branco, nº 1145
04 monitores preto nº 0445, 0446, 0447, 0448
01 purifi cador nº 0479
01 quadro Branco, nº 0437
01 quadro de cortiça, nº 0425
01 quadro nº 0455
01 quadro Branco, medindo 100x80cm, nº 1085
01 quadro Branco, medindo 126x100 cm, nº 1128
01 quadro de cortiça, medindo 60x40cm nº 1087
01 rack de madeira nº 0426
01 monitor para videomonitoramento nº 0055
01 registro eletrônico de frequência de ponto nº 1084

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
I – Compete à Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá:
- Ceder o imóvel para uso pelo Estado de Minas Gerais conforme acordo judicial homologado.
- Ceder os bens móveis listados no presente termo conforme ajustado entre as partes
II – Compete à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública:
- Utilizar o objeto deste termo, constante da Cláusula Primeira, exclusivamente para o desenvolvimento das atividades 
relacionadas ao acautelamento de adolescente em confl ito com a lei.
- Utilizar os bens móveis cedidos também exclusivamente para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao 
acautelamento de adolescente em confl ito com a lei.
-  Desocupar o imóvel tão logo construído e inaugurado novo centro socioeducativo no município de Araxá, com a 
devolução à cedente.
- Devolver à Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá os bens móveis cedidos ao término do prazo de vigência 
da cessão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo vigorará, no que se refere à cessão do imóvel mencionado, da data de sua assinatura até o prazo 
máximo de 10 (dez) anos, vez que o acordo homologado judicialmente prevê a construção de novo centro socioeduca-
tivo no município de Araxá, pelo Estado, no período de plano decenal.
No que se refere aos bens móveis listados, a cessão vigorará pelo prazo máximo de 01 (um) ano, exceto no que se 
refere ao veículo automotor, cuja cessão vigorará pelo prazo máximo de 03 (três) meses, ao fi m do qual deverá ser 
devolvido à cedente. 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO
Considerando que a cessão do imóvel objeto deste Termo decorre de decisão judicial, fi ca estabelecido que qualquer 
modifi cação que altere de maneira substancial o pactuado entre as partes somente poderá ocorrer após decisão judi-
cial autorizativa. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
Este Termo poderá, salvo no tocante ao seu objeto, ser alterado de comum acordo entre os partícipes, mediante Termo 
Aditivo, desde que não confi gure descumprimento da decisão homologatória de acordo proferida nos autos 0040 14 
003071-5.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Termo será publicado no Diário Ofi cial do Município de Araxá.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Araxá/MG, para dirimir as questões oriundas deste termo.
E visando ao fi el e integral cumprimento de todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas, os partícipes fi rmam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o assi-
nam para que produza todos os efeitos legais.
Araxá, 08 de março de 2.021.

TACIANA PINTO DE ALMEIDA
Presidente Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá

DOUTOR ROGÉRIO GRECO
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

Testemunha 1: __________________  Testemunha 2: _________________
CPF: ____________    CPF: ____________

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO

PORTARIA Nº 029 – 11 DE MARÇO DE 2021.
Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão que menciona.
A Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º. Fica exonerada a pedido, a funcionária Desirée Miranda Braga, do cargo em comissão Chefe de Setor Admin-
istrativo da Escola Música.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 11 de março de 2021.

CYNTHIA ROCHAVERÇOSA 

PRESIDENTE FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 8.001/2021.
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº 
8.001/2021 na modalidade Pregão Presencial, destinado à contratação de prestação de serviços técnicos profi ssionais 
de assessoria e consultoria nas áreas orçamentária, contábil e fi nanceira para atender as necessidades da Fundação 
Cultural Calmon Barreto de Araxá, conforme previsto no edital, foi suspenso, devido à inclusão do município de Araxá 
na “Onda Roxa”, nesta fase é permitido apenas o funcionamento dos serviços essências. Informações: 34 99931-0056. 
Cynthia Rocha Verçosa, Presidente – 11/03/2021.

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO

PORTARIA Nº 029 – 11 DE MARÇO DE 2021.
Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão que menciona.
A Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º. Fica exonerada a pedido, a funcionária Desirée Miranda Braga, do cargo em comissão Chefe de Setor Admin-
istrativo da Escola Música.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 11 de março de 2021.

CYNTHIA ROCHAVERÇOSA 

PRESIDENTE FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 8.001/2021.
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº 
8.001/2021 na modalidade Pregão Presencial, destinado à contratação de prestação de serviços técnicos profi ssionais 
de assessoria e consultoria nas áreas orçamentária, contábil e fi nanceira para atender as necessidades da Fundação 
Cultural Calmon Barreto de Araxá, conforme previsto no edital, foi suspenso, devido à inclusão do município de Araxá 
na “Onda Roxa”, nesta fase é permitido apenas o funcionamento dos serviços essências. Informações: 34 99931-0056. 
Cynthia Rocha Verçosa, Presidente – 11/03/2021.

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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 

1.R2.04.326.0073.001, localizado na RUA ADOLPHO JOSE DE AGUIAR, 65, Bairro GUILHERMINA VIEIRA CHAER, 
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 
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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 ALAN KARDEC NAZARIO BENTO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.08.160.0144.001, localizado na RUA MARIA DA MOTA, 490, Bairro NOVO HORIZONTE, 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 
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 
ARIANA PAMELA DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.IS.08.055.0342.001, 
localizado na RUA ROSANGELA MOURA BARRETO, 15, Bairro MAX NEUMANN I, 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 ATAIDE DE ALMEIDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R1.03.398.0106.001, 
localizado na RUA CLAUDIO SILVEIRA, 395, Bairro JARDIM EUROPA, 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 EBERSON JOSE DE SOUZA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.515.0010.001, localizado na RUA MARIA MARTA ALVES, 245, Bairro JARDIM BELA VISTA, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer 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 pre-
sente edital, FRANCISCO JEREMIAS LUCIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C2.01.105.0196.001, localizado na RUA UBERABA, 680, Bairro ALVORADA, 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 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 ISAIAS FERNANDO VALERIANO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.017.0278.001, localizado na RUA JOSÉ DA CRUZ LEITE, 165, Bairro NOVO PAO DE AÇUCAR 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 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital IZILDINHA APARECIDA MAIA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.08.176.0017.001, localizado na RUA LUZDALMA COSTA DERRICO, 360, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, JOAO BOSCO DE OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.329.0043.001, localizado na RUA JOSE CARNEIRO DE MELO, 210, Bairro JARDIM CECILIA, 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, 
JULIANA MARIA DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.08.170.0217.001, 
localizado na RUA CANADA, 20, Bairro NOVO HORIZONTE, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sa-
bido, 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, MESSIAS DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 3.R2.02.180.0268.001, 
localizado na RUA OLINTO REZENDE, 535, Bairro URCIANO LEMOS, 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 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 RAMON DOS SANTOS SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.01.094.0346.001, localizado na RUA MIGUEL MARTINIANO DA COSTA, 1240, Bairro ALVORADA, 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 in-
fração 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 STELA MARIS DUARTE DE OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.077.0208.001, localizado na RUA RIO DE JANEIRO, 69, Bairro SAO GERALDO, 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 157 
do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

O Instituto de Previdência Municipal de Araxá – MG - IPREMA torna sem efeito a publicação dada no dia 19/02/2021, 
DOMA número 368, página 04, fi cando anulados todos os atos pertinentes a contratação de Pregoeiro. Sr. Rogério 
Farah – Superintendente Instituto de Previdência Municipal de Araxá MG. 10/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ. Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Presencial 
08.001/2021. O Instituto de Previdência Municipal de Araxá, comunica às interessadas que em virtude de readequação 

técnica do edital, fi ca designado o dia 29/03/2021 às 13:00 horas para abertura das propostas, com a fi nalidade de  
contratar empresa especializada para prestação de serviços de emissão e gerenciamento de cartões magnéticos, para 
fornecimento aos servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência Municipal de Araxá - IPREMA, a 
título de auxílio fi nanceiro, conforme especifi cações e descrições técnicas constantes do Termo de Referência, Anexo 
I, do Edital. Edital disponível: 16/03/2021. Informações: 0(34)3662-5435. Sr. Rogério Farah, Superintendente do Iprema 
- 11/03/2021.


