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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 381 Sexta, 21 maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Aviso de Reabertura de Licitação - Pregão Eletrônico nº 09.044/2021. 
Processo Licitatório nº: 053/2021 - Pregão Eletrônico nº 09.044/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especial-
izada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para manutenção de vias públicas do 
Município de Araxá/MG, conforme previsto no edital e seus anexos. O município de Araxá-MG, através da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e do Departamento de Licitação, torna-se público a quem possa interessar que, ten-
do em vista a licitação supramencionada ter sido Suspensa no dia 06/04/2021, fi ca redesignado o dia 07/06/2021 
às 09h00min para a Sessão Publica destinado ao objeto em questão. O edital na íntegra encontra a disposição dos 
interessados na plataforma do licitanet: https://www.licitanet.com.br e no site ofi cial do município www.araxa.mg.gov.
br a partir das 17h00min do dia 21/05/2021. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. 
Araxá-MG, 19/05/2021. Rubens Magela da Silva - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Retifi cação de Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.079/2021. 
Processo 100. Objeto: Aquisição de água mineral em copo de 200 ml para atender diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Araxá/MG. Fica retifi cada a publicação realizada no Diário Ofi cial do Município de Araxá/Mg, Edição nº 
380, no dia 14 de maio de 2021. Onde se lê: Pregão Eletrônico 09.100/2021, leia-se: 09.079/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7022.  Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 18/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Retifi cação de Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.080/2021. 
Processo 101. Objeto: Aquisição de ferramentas, equipamentos e materiais de consumo para atender as atividades 
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Araxá/MG. Fica retifi cada a publicação realizada no Diário Ofi cial do 
Município de Araxá/MG, Edição nº 380, no dia 14 de maio de 2021. Onde se lê: Pregão Eletrônico 09.101/2021, leia-se: 
09.080/2021.  Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 18/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico 09.080/2021. 
Processo 101. Objeto: Aquisição de ferramentas, equipamentos e materiais de consumo para atender as atividades da 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Araxá/MG. Em virtude de o processo licitatório em epígrafe ter sido sus-
penso para readequação técnica do Edital, fi ca designada nova data para Acolhimento das propostas dia 21/05/2021 
à partir das 17:00h até 08/06/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa 
de preços dia 08/06/2021 às 08:30 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será ob-
servado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 
21/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 20/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico nº 09.066/2021. 
Processo 081. Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de locação de van de 
passageiros, para realização de viagens intermunicipais/interestaduais de pacientes usuários do SUS, em tratamento 
fora do Município de Araxá-MG. Em virtude de o processo licitatório em epígrafe ter sido suspenso para readequação 
técnica do Edital, fi ca designada nova data para Acolhimento das propostas dia 21/05/2021 à partir das 17:00h até 
07/06/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 07/06/2021 
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 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 21/05/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7022.  Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 20/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.081/2021. Processo 104.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de soluções manipuladas para serem utilizadas nos procedimentos 
ginecológicos nas diversas Unidades de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araxá/MG. 
Acolhimento das propostas 21/05/2021 a partir das 17:00 horas até 08/06/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas 
de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 08/06/2021 às 14:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.
com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 21/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 19/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.082/2021. Processo 105.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de detectores fetal para serem utilizados no programa saúde da mulher 
nas unidades básicas de saúde nos atendimentos as gestantes usuárias do sus, através da secretaria municipal de 
saúde. Acolhimento das propostas 21/05/2021 a partir das 17:00 horas até 09/06/2021 às 09:00 horas; Abertura das 
Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 09/06/2021 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 nos sites: w.w.w.lic-
itanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 21/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, 
Prefeito Municipal, 19/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.083/2021. Processo 106.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de gás liquefeito de petróleo envasado em botijão P -13 para atender as 
atividades da Casa de Apoio de Araxá/MG que atende pacientes que fazem tratamento médico na cidade de Uberaba/
MG, através da Secretaria Municipal de Saúde. Acolhimento das propostas 21/05/2021 a partir das 17:00 horas até 
09/06/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 09/06/2021 
às 14:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
– DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 21/05/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 19/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.084/2021. Processo 107.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais elétricos para realização de pequenos reparos nos prédios 
públicos das diversas secretarias do Município de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 21/05/2021 a partir das 17:00 
horas até 10/06/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 
10/06/2021 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 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 21/05/2021. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 19/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.086/2021. Processo 109.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de ferragens para manutenção das atividades de diversas secretarias 
do Município de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 21/05/2021 a partir das 17:00 horas até 10/06/2021 às 09:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 10/06/2021 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 nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 21/05/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082.  Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 19/05/2021. Doma e IOF e Hoje em dia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.030/2021. Processo 34. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Antônio Farid Comércio e Importação Ltda EPP, valor global: R$ 145.344,00; Real Agroveterinaria 
Eireli, valor global: R$ 11.648,00; fi rmam aquisição de ração canina para alimentação dos cães adultos e fi lhotes do 
canil do município de Araxá/MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 13/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.048/2021. Processo 61. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Nossa Dental Produtos Odontológicos Ltda, valor global: R$ 12.000,00; fi rmam aquisição de aspi-
radores cirúrgicos para serem utilizados na ampliação de leitos de semi – UTI, em atendimento aos pacientes supeitos/
confi rmados com COVID – 19 na unidade de pronto atendimento municipal – UPA 24 horas do município de Araxá/MG. 
Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 21/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Tomada de Preço 02.004/2021. Processo 39. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e HZ Engenharia e Construções Ltda, valor global: R$ 1.088.760,00; fi rmam contratação de em-
presa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para reforma da Unidade 
de Saúde Setor Norte - UNINORTE, Bairro Urciano Lemos - Araxá/MG. Prazo de Vigência: 23/01/2022; Prazo de ex-
ecução: 6 meses. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 23/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.131/2019. Processo 166. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e Instituto Químico de Análises Clínicas Ltda , fi rmam aditamento de contrato celebrado 
em 12/11/2019, vencendo em 12/11/2021 e a conseqüente alteração do valor global contratado. Rubens Magela Silva 
- Prefeito Municipal, 30/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.002/2018 – Processo 46/2018. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Marinho Mariz Serviços Médicos Ltda ME; MGH Serviços Médicos Ltda ME, fi rmam 
aditamento de contrato celebrado 15/05/2018, vencendo em 14/03/2022, com a consequente alteração do valor global 
contratado. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 12/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.002/2018 – Processo 46/2018. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Guirado Serviços Médicos S/S, fi rmam aditamento de contrato celebrado 11/03/2019, 
vencendo em 14/03/2022, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens Magela da Silva, Prefeito 
Municipal, 12/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.002/2018 – Processo 46/2018. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Ortomed Serviços Médicos Furtado  Ltda, fi rmam aditamento de contrato celebrado 
01/10/2018, vencendo em 14/03/2022, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens Magela da 
Silva, Prefeito Municipal, 12/03/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.017/2020. Processo 27. Extrato de Termo Aditi-
vo. O Município de Araxá e Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda, fi rmam aditamento de contrato celebrado 
em 17/04/2020, vencendo em 14/04/2022 com a conseqüente alteração do valor global contratado. Rubens Magela 
Silva - Prefeito Municipal, 12/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.026/2019. Processo 28. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e Centro de Medicina Ocupacional e Preventiva do Trabalho ME, fi rmam aditamento de 
contrato celebrado em 18/03/2019, vencendo em 18/07/2021 com a conseqüente alteração do valor global contratado. 
Rubens Magela Silva - Prefeito Municipal, 17/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.117/2019. Processo 141. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e Keila Navarro 06984101654, o valor do aluguel referente a concessão do imóvel fi ca 
suspenso pelo período de 08/03/2021 à 12/04/2021. Rubens Magela Silva - Prefeito Municipal, 13/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.023/2020. Processo 49. Extrato de Termo Aditi-
vo. O Município de Araxá e Berlin Finance Meios de Pagamentos Eireli, fi rmam aditamento de contrato celebrado em 
24/04/2020, vencendo em 24/10/2021 com a conseqüente alteração do valor global contratado. Rubens Magela Silva 
- Prefeito Municipal, 19/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.040/2021. Processo 48. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Pedroso & Filhos Construtora Eireli, valor global: R$ 33.400,00; fi rmam Contratação de empresa 
especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para execução de drenagem 
e construção de muro do prédio onde funciona o anexo da Escola Municipal Auxiliadora Paiva, Bairro Alvorada no 
município de Araxá/MG. Prazo de vigência: 05/10/2021. Prazo de execução: 02 meses. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 10/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.004/2019 – Processo 69. Extrato de Termo Aditivo. O Mu-
nicípio de Araxá e Secretaria de Estado de Governo, fi rmam aditamento de contrato celebrado 17/05/2019, vencendo 
em 17/05/2022 com conseqüente alteração no valor global contratado. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 
28/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.035/2020 – Processo 94. Extrato de Termo Aditivo. O 
Município de Araxá e Elisia Maria Freitas Fonseca, fi rmam aditamento de contrato celebrado 22/05/2020, vencendo em 
22/05/2022, reajustando o valor mensal do aluguel com a conseqüente alteração do valor global contratado. Rubens 
Magela da Silva, Prefeito Municipal, 03/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.025/2017. Processo 38. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e Valmir Fernando da Silva, fi rmam aditamento de contrato celebrado em 03/04/2017, 
vencendo em 03/05/2021 com a conseqüente alteração do valor global contratado. Rubens Magela Silva - Prefeito 
Municipal, 31/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.025/2017. Processo 38. Extrato de Termo Aditi-
vo. O Município de Araxá e Ernane Lopes Rodrigues; Heider Fernandes Sobrinho; Horácio Ney Martins; José Humberto 
Caetano; Lélio Antônio de Oliveira ME; Leomar de Oliveira; Noel Dutra; Willian de Souza Santos; Wilmar Antônio dos 
Santos, fi rmam aditamento de contrato celebrado em 03/04/2017, vencendo em 03/04/2022 com a conseqüente alter-
ação do valor global contratado. Rubens Magela Silva - Prefeito Municipal, 01/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.025/2017. Processo 38. Termo de Rescisão 
Amigável do Contrato nº 199/2017. O Município de Araxá e Sidney Fernandes de Oliveira ME, fi rmam termo de re-
scisão contratual amigável, a partir do dia 05/03/2021. Rubens Magela Silva - Prefeito Municipal, 05/03/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.011/2018. Processo 13. Extrato de Termo Aditivo. 
O Município de Araxá e Nilva das Graças Afonso da Silva 55547826634, o valor do aluguel referente a concessão do 
imóvel fi ca suspenso pelo período de 08/03/2021 à 12/04/2021. Rubens Magela Silva - Prefeito Municipal, 13/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG -  Extrato de Ratifi cação de Dispensa de Licitação – 04.006/2021- Con-
siderando o parecer jurídico juntado ao processo de solicitação de locação de imóvel situado na Rua Olegário Maciel, 
nº711 B, Araxá/MG, com a fi nalidade de funcionar a Padaria Municipal de Araxá- MG, com início em 12/04/2021 à 
12/10/2021, destinado ao atendimento à Secretaria Municipal de Ação Social com a fi nalidade de funcionar a Padaria 
Municipal, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha, inclusive quanto ao preço R$ 
4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) mensais. Ratifi co a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos le-
gais previstos no art.24, X, da Lei de Licitações e Contratos. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 12/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Contrato Dispensa de Licitação 04.006/2021 – O Município 
de Araxá e os locadores Sra. Maria Eugênia Contato e Sr. Guilherme Augusto Contato, contratam entre si a locação 
de imóvel urbano, situado na Rua Olegário Maciel, nº711 B, bairro Centro no município de Araxá- MG, com início em, 
12/04/2021 à 12/10/2021, destinado ao atendimento à Secretaria Municipal de Ação Social, com a fi nalidade de fun-
cionar a Padaria Municipal, com valor mensal de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Rubens Magela da Silva 
– Prefeito Municipal, 12/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Termo de Ratifi cação, Homologação e Adjudicação de Licitação. 
Inexigibilidade por Credenciamento 12.013/2020. Processo 208. O Prefeito Municipal de Araxá, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital de Credenciamento em epígrafe, considerando a legitimidade 
do procedimento licitatório, resolve Ratifi car e Homologar, a presente licitação, adjudicando seu objeto e convocando 
a credenciada Obras Assistenciais Casa do Caminho, para assinatura do contrato. Rubens Magela da Silva, Prefeito 
Municipal, 09/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.013/2020. Processo 208. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Obras Assistenciais Casa do Caminho, valor global: R$ 3.594.739,68; fi rmam Credenciamento de 
pessoa jurídica para prestação de serviços hospitalares, de forma complementar, no âmbito do SUS/MG, a serem ofer-
tados por prestadores de serviços de saúde, públicos ou privados, em conformidade com a constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 199, § 1º, c/c art. 24 da Lei Federal nº 8.080/1990. Vencimento: 09/10/2021. 
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Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 09/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.013/2020 – Processo 208. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, fi rmam adi-
tamento de contrato celebrado 21/12/2020, vencendo em 21/12/2021 com a conseqüente alteração do valor global 
contratado. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 21/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.085/2020 – Processo 218/2020. Extrato de Ter-
mo Aditivo. Município de Araxá/MG concede reajuste do Óleo Diesel para o prestador de serviço Distribuidora Rio 
Branco de Petróleo Ltda, passando o preço do item 2 – Óleo Diesel S500, de R$4,195 para R$4,343, item 03 Óleo 
Diesel S10, de R$ 4,224 para R$ 4,373. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 19/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Credenciamento 12.012/2020 – Processo 197. Extrato de Termo Adi-
tivo. O Município de Araxá e Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, fi rmam adi-
tamento de contrato celebrado 17/11/2020, vencendo em 31/12/2021. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 
06/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.043/2021. Processo 52. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Alpha Eletromóveis Eireli, valor global: R$ 287.980,20; CCL Distribuidora Eireli, valor global: R$ 
59.579,40; Rogério Ribeiro Vidigal Comércio EPP, valor global: R$ 7.752,00; Aliança Comércio e Distribuição Ltda, 
valor global: R$ 2.268,00; fi rmam contrato de aquisição de papel para atender as necessidades de diversas secretarias 
da prefeitura municipal de Araxá. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 28/04/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Tomada de Preço 02.002/2021. Processo 24. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e HZ Engenharia e Construções Ltda, valor global: R$ 417.560,00; fi rmam contratação de empresa 
especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para ampliação da rede elétrica 
da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas localizada na Avenida João Paulo II nº 1.900, Bairro Vila Jardim - 
Araxá/MG. Prazo de Vigência: 14/10/2021; Prazo de execução: 02 meses. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
14/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Ratifi cação de Dispensa de Licitação – 04.013/2021 - 
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Araxá/MG quanto ao enquadramento legal da con-
tratação da empresa, entendendo possível a realização da mesma nos dispositivos legais previstos no art 24, inciso 
IV e de forma a cumprir o disposto no art. 26, ambos da Lei 8.666/93. Ratifi co a condição de Dispensa de Licitação 
para contratação emergencial de empresa especializada em prestação de serviços de sessão de oxigenoterapia hip-
erbárica para cumprimento de Mandado Judicial Nº 5001663-04.2021.8.13.0040, expedido em favor do paciente Sr. 
Fábio Teixeira de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa contratada: Clínica OX LTDA, CNPJ 
nº 12.302.688/0001-43, no valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), considerando a fi nalidade precípua 
da Administração, cujas necessidades de urgência condicionam sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este 
dentro dos preços praticados no mercado. Prazo: 120 (cento e vinte) dias a partir da data de assinatura do contrato. 
Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 18/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Contrato Dispensa de Licitação 04.013/2021 - O Município 
de Araxá e a empresa, Clínica OX LTDA, CNPJ nº 12.302.688/0001-43, no valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro 
mil reais), contratam entre si empresa especializada para prestação de serviços de sessão de oxigenoterapia hiperbári-
ca para cumprimento de Mandado Judicial Nº 5001663-04.2021.8.13.0040, expedido em favor do paciente Sr. Fábio 
Teixeira de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde. Prazo: 120 (cento e vinte) dias a partir da data de 
assinatura do contrato. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 18/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 289 - DE 11 DE MAIO DE 2021
Defi ne critério para o retorno das atividades nas escolas públicas e privadas da Rede Municipal de Ensino do Município 
de Araxá no ano de 2021 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício da atribuição legal lhe confere os incisos V e 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 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 o Decreto Municipal nº 036, de 06 de janeiro de 2021 que declara o estado de calamidade pública, 
para todos os fi ns de direito, no Município de Araxá, em razão dos impactos socioeconômicos e fi nanceiros decorrentes 
da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), com efeitos até 30 de junho de 2021;
CONSIDERANDO a taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas pelo Novo Coro-
navírus;
CONSIDERANDO a difi culdade enfrentada pelos municípios para realizar a contratação de profi ssionais para atuarem 
nos atendimentos aos pacientes acometidos pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a difi culdade enfrentada pelos municípios para realizar a compra de medicamentos que integram o 
kit intubação (analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares) para o tratamento dos pacientes acometidos 
pelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de leitos para assegurar atendimentos a pacientes com outras doenças graves e 
com risco de morte;
CONSIDERANDO que o Governo de Minas publicou a Deliberação COVID-19 nº 146, de 07/04/2021 progredindo a 
macrorregião do Triângulo Sul para a Onda Vermelha e, que nova decisão do último dia 06/05/2021, optou pela pro-
gressão para a Onda Amarela a partir de 13/05/2021;
CONSIDERANDO a necessidade de preservar o ensino escolar de qualidade com retorno às aulas, primeiramente, 
no modelo híbrido e, posteriormente, presencial, observando as regras de biossegurança, bem como procedimentos 
pedagógicos que conduzam ao reestabelecimento de rotinas e práticas pedagógicas;
CONSIDERANDO a possibilidade de opção de pais e responsáveis de alunos pelas aulas híbridas ou totalmente 
remotas; 
DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizado o retorno gradual das aulas nos modelos remoto e híbrido (presencial e remoto) no ano letivo 
de 2021, nas escolas da Rede Municipal de Ensino, observando os seguintes critérios:
I – As atividades das escolas privadas, das Organizações da Sociedade Civil (OSC), cursos técnicos, de graduação e 
pós-graduação poderão iniciar-se a partir de 1º de junho do corrente ano adotando o modelo híbrido;
II – As atividades das escolas públicas municipais poderão iniciar-se a partir de 1° de julho do corrente ano, adotando 
o modelo híbrido;
III – As atividades das instituições públicas de ensino estaduais e federais poderão iniciar-se em datas a serem esta-
belecidas, respectivamente, pelo Estado de Minas Gerais e o Governo Federal;
Art. 2º. Os hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias, lojas de conveniência e 
quitandas poderão funcionar diariamente, até às 21h, sendo proibido o consumo de alimentos no local;
Parágrafo único. Os hipermercados, supermercados e mercados relacionados neste inciso continuam obrigados a:
a) realizar aferição de temperatura dos clientes na porta de entrada, alertar quanto à obrigatoriedade do uso de más-
cara, higienização das mãos e o distanciamento social de dois metros entre as pessoas nas fi las;
b) controlar a entrada de clientes de maneira a permitir que haja uma pessoa a cada 10 metros quadrados no estabe-
lecimento, evitando aglomeração;
c) proibir a entrada de menores de 12 anos.
Art. 3. As atividades de academias e academias dos clubes sociais, estúdios fi tness e de pilates, crossfi t, escolas de 
natação, hidroterapia e correlatos poderão funcionar de segunda a sábado, das 05h às 21h, desde que possuam o pro-
tocolo de biossegurança aprovado pela Vigilância Sanitária, realizando o atendimento aos praticantes com pré-agen-
damento e respeitando a ocupação estabelecida pelo protocolo e ainda:
a) respeitar as regras de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel;
b) realizar a sanitização da área interna dos estabelecimentos a cada 30 dias;
c) disponibilizar tapete sanitizante na entrada das academias e salões/barbearias, e orientar os usuários com relação 
a forma correta de uso do mesmo;
d) aferir a temperatura dos usuários na entrada;
e) permanecer fechados aos domingos e feriados;
Art. 4º. Ficam liberadas nos hospitais públicos e privados do Município as cirurgias eletivas, desde que para a sua 
realização não sejam utilizados sedativos e neurobloqueadores que compõem o kit intubação (analgésicos, sedativos 
e bloqueadores neuromusculares);
Art. 5º. As medidas e datas estabelecidas neste decreto poderão ser alteradas ou revogadas em decorrência de agra-
vamento da pandemia no âmbito municipal.

Art. 6º. A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita o infrator ao pagamento de multa por deixar de executar, 
difi cultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua 
disseminação, à preservação e à manutenção da saúde, de que tratam as Leis Municipais n.º 2.547/1992 (Código de 
Posturas Municipal) e n° 7.512/2021, bem como interdição do estabelecimento por 15 dias, sem prejuízo de eventual 
responsabilização pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, de que trata o art. 268, do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde o dia 12 de maio do corrente 
ano.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 291  -   DE 17 DE MAIO DE 2021

Nomeia membros para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 10, da Lei Municipal n° 
6.087 de 29 de novembro de 2011 e Art. 8º da Resolução nº 105/2005 do CONANDA, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, para o mandato compreendido entre setembro de 2019 a setembro de 2021, passando a ser composto 
da seguinte forma:
I. Membros titulares, indicados pelo Poder Executivo:
a. Cristiane Gonçalves Pereira
b. Flávia Abadia de Paula;
c. Nilton Ribeiro Junior;
d. Luciana Mesquita Ribeiro da Silva;
e. Cristiane Ferreira Luiz Bertolla;
f. Flávia Maria Leime.
II. Membros suplentes, indicados pelo Poder Executivo:
a. Josiane Morais de Melo;
b. João Henrique Borges Bento;
c. Rosilene Aparecida Severo;
d. Mônica Aparecida de Faria;
e. Leany Maria Pires Tupinambá;
f. Cassio Henrique Borges.
III. Organizações da sociedade civil escolhidas em Fórum Específi co:
a. Casa de Nazaré;
b. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá – APAE;
c. Centro de Formação Profi ssional Julio Dário;
d. CAC – Centro de Atendimento à Criança – FAMA;
e. Fundação Cultural de Araxá;
f. SEPROSIC – Lar Santa Terezinha.
IV. Membros titulares representantes das Organizações da Sociedade Civil:
a. Casa de Nazaré: Joana Dar’c Domingos;
b. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá – APAE: Ana Mara de Oliveira Martins Quintão;
c. Centro de Formação Profi ssional Julio Dário: Carlos Alberto da Luz;
d. CAC – Centro de Atendimento à Criança – FAMA: Telma Di Mambro Senra;
e. Fundação Cultural de Araxá: Ana Paula Nassif Tondato Trindade;
f. SEPROSIC – Lar Santa Terezinha: Magaly Stoppa.
IV. Membros suplentes representantes das Organizações da Sociedade Civil:
a. Casa de Nazaré: Gilvania Aguiar Silva;
b. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá – APAE: Karina Borges de Souza;
c. Centro de Formação Júlio Dário: Maiani Dafi ne Ferreira de Castro;
d. CAC – Centro de Atendimento à Criança – FAMA: Suelene Maria Ribeiro Silva;
e. Fundação Cultural de Araxá: Jana Iara Chaves Isaias;
f. SEPROSIC Lar Santa Terezinha: Daniela Beatriz Pimenta.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto n.º 044 de 14 de janeiro de 2021.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 292 - DE 17 DE MAIO DE 2021

Nomeia membros para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 5.210 de 27 de março de 2008, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, 
para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Governamental:
I. Fernanda Aparecida Marques Negrão – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Maria Vicentina Vieira – Secretaria Municipal de Saúde;
III. Patrícia Mendes da Silva – Secretaria Municipal de Educação;
IV. Jaqueline Pires Moreira – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
V. José Carlos Miranda da Silva – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
VI. Ana Carolina Resende do Couto – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.
Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social 
para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Governamental:
I. Viviane Jordelina Souza da Silva – Secretaria Municipal de Ação Social;
II. Ana Flávia de Paiva – Secretaria Municipal de Saúde;
III. Jaqueline de Fátima Batista Guimarães– Secretaria Municipal de Educação;
IV. José Adriano Barbosa – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão;
V. Marco Aurélio de Morais – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
VI. Marya Eduarda Jordina da Mota – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.
Art. 3º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, 
para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Não Governamental:
I. Elba Regina Pontes Machado – Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá - CAMTA;
II. Elenice Veloso de Paula – Associação Damas Salesianas de Araxá - ADS;
III. Ofne de Oliveira Junior – Recanto do Idoso de São Vicente de Paula;
IV. Pedro Meireles Ganime – Profi ssional da Área;
V. Mirlane Lázara Deckers – Profi ssional da Área;
VI. Divina Rosa de Oliveira – Representante dos usuários.
Art. 4º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, 
para o mandato compreendido entre março de 2020 a março 2022, representando a Área Não Governamental:
I. Áureo de Alencar Silva – Obras Sociais Auta de Souza;
II. Marisete Aparecida Augusto – Associação Lar Ebenezer;
III. Neusa Maria de Castro Fonseca – Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário;
IV. Ricardo de Oliveira Ramalho – Profi ssional da área;
V. Maria Celeste de Paula – Profi ssional da área;
VI. Dafnes José Pereira – Representante dos usuários.
Art. 5º. Fica revogado o Decreto nº 278 de 04 de maio de 2021.
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 293   -   DE 17 DE MAIO 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° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Sra. IASMIN FERNANDA DE BORBA, do cargo em comissão de Assessor de Controle de 
Compras – Nível 5, lotada Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de10 de maio de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 17/2021 de 14 de maio de 2021.
Dispõe sobre formação da Comissão Especial encarregada da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social do 
Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá- CMAS;
O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá – CMAS, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
defi nição das políticas públicas de Assistência Social no Município, em sua reunião ordinária realizada em sessão 
virtual no dia 14 de maio de 2021, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instaurada a Comissão Especial da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social para a condução de 
todos os trabalhos de preparação, organização e condução da 12ª Conferência Muncipal de Assitência Social, ao qual 
será composta pelos seguintes membros:  
a) Fernanda Aparecida Marques Negrão;

b) Patricia Mendes da Silva;
c) Ana Carolina Resende de Couto;
d) Elba Regina Pontes Machado;
e) Mirlane Lázara Deckers; 
f) Pedro Meireles Ganime.
Art 2º - Todas as deliberações deveram ser referendadas pela plenário do CMAS e publicadas no DOMA em forma de 
resolução.
Art 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de maio de 2021.

PEDRO MEIRELES GANIME
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ARAXÁ 

RESOLUÇÃO nº. 032, de 17 de maio de 2021.
Dispõe sobre membros das Comissões Temáticas Permanentes do Conselho Municipal do Idoso para o mandato do 
biênio 2021-2023.
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá (CMIA), na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições de 
políticas públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais e regimen-
tais, e em especial o disposto nos artigos 30 a 41 do Regimento Interno do CMIA – Resolução n.º 010/2019; 
Considerando a deliberação do plenário do Conselho Municipal do Idoso, em sessão extraordinária do dia 17 de maio 
de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam assim constituídas as Comissões Temáticas Permanentes do Conselho Municipal do Idoso para o man-
dato do biênio 2021-2023:
I – Comissão de Políticas Públicas e Orçamento Municipal: 
 - Carlos Edésio Balieiro
- Ermes Diolino Borges
- Fernanda Aparecida Marques Negrão
- Stella Teixeira Silveira
II – Legislação e Parcerias com o Terceiro Setor:
- Carlos Edésio Balieiro
- Victor Hugo Gimenes Fraga
- João Henrique Borges Bento
 - Viviane Jordelina Souza da Silva
III – Comunicação Institucional e Mobilização da Sociedade Civil: 
- Ermes Diolino Borges
- Juliana Gonçalves Machado e Silva
- Josiane Moraes de Melo
- Max Emiliano Martins
IV- Comissão de Análise de Pedidos de Inscrição no CMIA:
- Amair de Araújo
- Lorena Fontes Dutra
- Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues
- Viviane Jordelina Souza da Silva
Art. 3º - As atribuições das Comissões Temáticas Permanentes constituídas e seus procedimentos de trabalho estão 
previstos no Regimento Interno do CMIA e deverão ser observados por seus integrantes no exercício de suas com-
petências.    
Art. 4º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Araxá – MG, 17 de maio de 2021. 

José Humberto Gonçalves 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO nº. 033, de 17 de maio de 2021.

Revoga parcialmente a Resolução n.º 022, de 26 de junho de 2020, que autorizava o início da execução dos projetos 
de reformas nas instituições que mantinham atendimento de longa permanência, em modalidade asilar e de moradias 
coletivas, apenas após o fi m da pandemia. 
O Conselho Municipal do Idoso de Araxá, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pelas defi nições de políticas 
públicas de atendimento aos idosos no Município de Araxá, no exercício de suas atribuições legais, e em observância 
aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência - artigo 37, caput, da 
Constituição Federal -, visando atender ao interesse público, e  especialmente em conformidade com o que dispõe a 
Lei municipal n.º 4.884/2006, de 28 de abril de 2006, que institui o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso;
CONSIDERANDO o pedido formulado no Ofício nº 20/2021, da organização da sociedade civil “Obras Sociais Eurí-
pedes Barsanulfo”, concernente ao pedido de autorização para início da reforma na instituição;
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do Conselho Municipal do Idoso, em sessão extraordinária no dia 17 de 
maio 2021.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica revogada parcialmente a Resolução n.º 022, de 26 junho de 2020, que em seu Art. 5º autorizava as insti-
tuições de longa permanência para idosos e a de moradia coletiva, a dar início na execução do seu projeto aprovado 
somente após o fi nal da pandemia.
Art. 2º. As instituições que mantenham atendimento de longa permanência, em modalidade asilar e de moradias co-
letivas que tiveram seus planos de trabalho aprovados conforme Resolução nº 022, de 26 de junho de 2020, deverão 
protocolar nesse Conselho um Plano de Contingência visando mitigar os riscos da propagação do Novo Corona Vírus 
durante a execução de seus projetos aprovados nessa Resolução. Esse Plano supracitado será encaminhado para a 
Vigilância Sanitária para sua devida apreciação e aprovação.
Parágrafo único: depois do Plano de Contingência aprovado pela Vigilância Sanitária, as instituições citadas no Art. 2º 
poderão iniciar a execução de seus projetos.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG,  17 de maio de 2021.

José Humberto Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Resolução n° 003/2021, de 18 de maio de 2021.
Dispõe sobre a composição das Comissões Especiais de Análise e Elaboração do Plano Municipal de Habitação e de 
Análise e Seleção de projetos governamentais.
O Conselho Municipal de Habitação de Araxá – COMUHAB, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
gestão e elaboração das políticas públicas habitacionais no Município, conforme o disposto na Lei Municipal n.º 
5.635/2009, por força de deliberação do colegiado em sua Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de maio de 2021, no 
uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica criada e constituída a Comissão Especial de Análise e Elaboração do Plano Municipal de Habitação:
I - Alessandra Maria da Silva 
II- Diego Augusto da Mata
III- Lilian Cristina Oliveira

IV- Luiz Alberto Balieiro
Art. 2º - Fica criada e constituída a Comissão Especial de Análise e Seleção de projetos governamentais:
I- Antônio Donizetti Trevisan
II- Diego Augusto da Mata
III- Luiz Alberto Balieiro
IV- Luiz Fernando da Silva
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá, 18 de maio de 2021.

Alessandra Maria da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Habitação

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

Dispensa de Licitação 08.005/2021. Extrato de contrato fi rmado entre a Fundação da Criança e do Adolescente 
de Araxá e Empresa Jason Teles Botelho -  ME. A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá torna público 
que aos 05 de maio de 2.021 foi fi rmado contrato oriundo de processo de dispensa de licitação para contratação de 

empresa prestadora de serviços de suporte ao sistema eletrônico de ponto secullum 4   A validade do contrato é de 05 
de maio a 31 de dezembro de 2.021. O valor da contratação é de R$ 960,00 ( novecentos  sessenta  reais). Araxá, 19 
de maio de 2.021. Taciana Pinto de Almeida - Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.

DECRETO Nº 294   -   DE 17 DE MAIO 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° 
7.488/2021, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. VALDETE MARIA DA SILVA, para o cargo em comissão de Assessor de Controle de Com-
pras – Nível 5, lotada Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de17 de maio de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 295   -   DE 18 DE MAIO 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° 
5.612/2009, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado o Sr. OTONGREI CARLOS DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de Supervisor de Operação 
de Transporte, lotado na Assessoria de Trânsito e Transporte – ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública;
Art. 2º. Fica nomeado o Sr. TIAGO DA SILVA RODRIGUES, para o cargo em comissão de Supervisor de Operação de 
Transporte, lotado na Assessoria de Trânsito e Transporte – ASTTRAN da Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de maio de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 296   -   DE 18 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre cessão de servidores e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
6.184/2012, DECRETA:
Art. 1º. Ficam revogadas as cessões constantes no Decreto Municipal nº 1.634/2012 dos servidores abaixo arrolados:
I. PAULO ROBERTO CAMARGOS;
II. WANDER CASTRO DE MENEZES.

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

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº010/2021

Em 14 de Maio de 2021
ALTERA A COMPOSIÇÃO DO SORTEIO DE MEMBROS DA SUBCOMISSÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NO PRO-
CESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE
Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, e no disposto no art. 10 da 
Lei 12.232 de 29 de abril de 2.010. 
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam indicadas as pessoas abaixo relacionadas para participarem do sorteio dos membros para a sub-
comissão técnica no processo licitatório para contratação de agência de publicidade. 
I. Profi ssionais com vínculo com a Prefeitura Municipal de Araxá:
1. Saulo Araújo Aguiar
2. Jorge Mourão da Rocha Júnior
3. Débora Duarte Oliveira
4. Júlia Soares França
5. Jaqueline Aparecida Barbosa Silva
6. Cristiano Carvalho de Paula Machado
II. Profi ssionais que não mantém vínculo funcional ou contratual com a Prefeitura Municipal de Araxá:
1. Caio César Aureliano
2. Paulo Henrique Leite
3. Joyce Fernanda Carneiro da Silva 
Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação deverá designar data para a sessão pública do sorteio, observando todos 
os preceitos do art. 10 da Lei 12.232 de 29 de abril de 2.010.
Art. 3º -  Fica revogado a portaria 004/2021 de 15 de abril de 2021.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de maio de 2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

O Instituto de Previdência Municipal de Araxá/MG – IPREMA, vem através deste informar, que o Imóvel de sua 
propriedade, localizado à Rua Dr. Franklin de Castro, n° 160, Bairro Centro; Encontra-se disponível para LOCAÇÃO. 
Os interessados poderão enviar suas propostas e agendar visitas ao imóvel por forma eletrônica no e-mail: licitacoes.
iprema@gmail.com.br, aos cuidados de Bruna Arantes, no setor de licitações.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IPREMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ MG - Processo Licitatório n° 03/2016 – Carta 
Convite 01.002/2016. Extrato do Quinto Termo Aditivo. O IPREMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
ARAXÁ MG e a empresa LIBERTAS E ASSOCIADOS LTDA., fi rmam aditamento de prazo e reajuste do contrato cele-
brado em 20/04/2019 vencendo em 10/10/2021, tendo seu valor mensal reajustado e consequente alteração do valor 
global contratado. Rogério Farah, Superintendente do IPREMA – 09/04/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 12/2021 - Considerando o parecer jurídico favorável juntado ao Pro-
cesso de solicitação de contratação da empresa LDC COMÉRCIO EIRELI EPP, Valor contratado: R$8.427,06; para 
aquisição de material de escritório para manutenção das rotinas administrativas do IPREMA. Valor total: R$8.427,06. 
Prazo: 17/05/2021 a 31/12/2021. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos 
no ART. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Sr. Rogério Farah – Superintendente Instituto de 
Previdência Municipal de Araxá/MG. 17/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATO 12/2021 – O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ MG e a empresa 
LDC COMÉRCIO EIRELI EPP, Valor contratado: R$8.427,06; para aquisição de material de escritório para manutenção 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ 

PORTARIA Nº 04 de 2021
O Superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 15º, inciso IX, do Decreto 386 de 11 de Agosto de 2005.
RESOLVE:
Art. 1º: Fica criado o Grupo de Trabalho Interno do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá 
- IPDSA, para acompanhar a revisão e elaboração da Lei do Plano Diretor Estratégico do Município de Araxá - Lei nº 
5.998 de 20 de Junho de 2011.
Art.2º: Caberá ao Grupo de Trabalho Interno a realização das seguintes atividades, sem prejuízo de outras:
I – rever a atual Lei do Plano Diretor Estratégico do Município de Araxá - Lei nº 5.998 de 20 de Junho de 2011;
II – revisar as metas e os indicadores estratégicos defi nidos na Lei do Plano Diretor Estratégico do Município de Araxá 
- Lei nº 5.998 de 20 de Junho de 2011;
III- revisar as leis complementares a Lei do Plano Diretor Estratégico do Município de Araxá- Lei nº 5.998 de 20 de 
Junho de 2011;
Art. 3º: O Grupo de Trabalho Interno terá como atribuições:
I-Coordenar o processo de Revisão Lei do Plano Diretor Estratégico do Município de Araxá- Lei nº 5.998 de 20 de 
Junho de 2011;
II-Conduzir o processo de revisão de forma articulada com o poder executivo municipal;
III-Elaborar Plano de Trabalho para a revisão do Plano Diretor- Lei nº 5.998 de 20 de Junho de 2011.
IV- Produzir os documentos necessários para a consecução do Plano de Trabalho tais como: relatórios, pareceres, 
termos de referência, entre outros;
V- Conduzir o processo de discussão, acompanhamento e fi scalização  dos trabalhos de empresas especializadas 
eventualmente contratadas para auxiliar a elaboração do trabalho, inclusive analisando e emitindo termos de recebi-
mento de produtos ou de relatórios de andamento;
Art. 4º: O Grupo de Trabalho Interno será composto por servidores do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 
Sustentável de Araxá - IPDSA. Quais sejam:
1. Ney Dutra – CPF Superintendente – Coordenador.- administração@ipdsa.org.br
2. Vinicius Martins – CPF 044.819.896-70 Chefe Meio Ambiente
3. Odilon Carneiro – CPF 361.594.846-72 Chefe Urbanismo
4. Aline Gisele Silva – CPF 097.524.346-22 Chefe da Fiscalização
5. Ezequiel Borges – CPF 083.756.646-70 Chefe da Administração
6. Mithsu Michelle M. M. Machado – CPF 055.446.446-24 – Analista Jurídico.
Art. 5º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ney Dutra
Superintendente

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, ALAERSON MESSIAS BATISTA ALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.863.0122.001, localizado na RUA PEDRO ANDRADE FUZESSY, 15, Bairro SANTA RITA, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ANDRE LUIS MESQUITA DE FARIA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.01.146.0070.001, localizado na RUA DA CONSOLAÇAO, ESQUINA COM RUA PERDIZES, Bairro CENTRO, 
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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autu-
ação por infração ao artigo 151  do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ANGELA BOAVENTURA - ESPOLIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C2.05.054.0340.001, localizado na RUA RIO BRANCO, 699, Bairro CENTRO, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 46  do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, CLUBE DE CACA E PESCA DE ARAXA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C4.04.229.0507.001, localizado na ALM DA LIBERDADE, 160, Bairro SILVERIA, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, 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 25 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, 
comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
ELIANE DE SOUZA NEVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 2.R2.04.250.0096.001 
E 0108, localizado na RUA DOS ALECRINS, 45 E 55, Bairro PARQUE DAS FLORES, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, FABIOLA CRISTINA DA CRUZ, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.333.0013.001, localizado na RUA OSORIO ANTONIO DUARTE, 190, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração 
ao artigo 151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, FRANCISCO JEREMIAS LUCIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.01.105.0246.001, localizado na RUA MIGUEL MARTINIANO DA COSTA, 859, 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 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 25 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, LEONILDA MARIA DE OLIVEIRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.03.491.0213.001, localizado na RUA OTON JUSTINIANO RIBEIRO, 20, Bairro DONA ADELIA, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, LORENA CONTATO PORFÍRIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.04.322.0190.001, localizado na RUA GIRSO DOS REIS, 365, Bairro GUILHERMINA VIEIRA CHAER, nesta ci-
dade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, MAGDA APARECIDA DE ANDRADE ABREU, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.056.0077.001, localizado na RUA CLARIMUNDO BATISTA DA COSTA, 11, Bairro VILA RICA, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, 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, 
MARCO AURELIO LEMOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.04.332.0058.001 
E 0070, localizado na RUA JOSE SAMUEL DE CASTRO, 70 E 60, Bairro JARDIM CECILIA, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 
151 e 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
MAURA RODRIGUES MONTANDON - ESPOLIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.047.0043.001, localizado na RUA CALIMERIO GUIMARAES, 1369, Bairro DOUTOR PEDRO PEZUTTI, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 151 e 246  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, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, RONALDO APARECIDO MENDONCA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.02.111.0296.001, localizado na RUA PIAUI, 226, Bairro SAO GERALDO, 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, Praça Coronel Adolfo, nº 33, 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 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
RONAN BORGES RIBEIRO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.04.100.0160.001, 
localizado na RUA ANTONIO CASTRO ALVES, 386, Bairro FERTIZA, 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, Praça 
Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 e 37  do mencionado 
Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, SILVIA HELENA PEREIRA LONDE, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.559.0322.001, localizado na RUA OTAVIO VITORIANO ROSA, 105, Bairro JARDIM EUROPA V, 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 presente edital, 
VANESSA CORREIA ALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.02.859.0262.001, 
localizado na RUA MARIA DO CARMO DA SILVA, 135, Bairro SANTA RITA, 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, WILMA DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.C2.06.085.0399.001, 
localizado na AVN GETULIO VARGAS, 1059, Bairro CENTRO, 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, Praça 
Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 46  do mencionado Código, 
a que responde, e a apresentar defesa.
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SECRETÁRIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL

PORTARIA Nº 01 – DE 20 DE MAIO DE 2.021
Nomeia membros da COMISSÃO EXAMINADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CON-
TRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA OS CARGOS DE EQUIPE TÉCNICA E EQUIPE DE APOIO DO PROJETO 
VIVA A VIDA – MUNICÍPIO DE ARAXÁ.
A SECRETÁRIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com 
a lei nº 6.113/2011 resolve:
Art. 1º. Ficam nomeados como membros da Comissão Examinadora de Processo Seletivo da Secretaria Municipal de 
Ação Social:
MEMBROS:
I -  ANA LUCIA SILVA (ASSESSORA DE PROJETOS ATC – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE)
II -  JANAINA KELLY DE MELO (TÉCNICO DA EDUCAÇÃO TCE – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
III -  VIVIANE JORDELINA SOUZA DA SILVA (ASSESSORA DE APOIO ADMINISTRATIVO I – SECRETARIA MUNIC-
IPAL DE AÇÃO SOCIAL)
APOIO TÉCNICO: 
FERNANDA APARECIDA MARQUES NEGRÃO (ASSESSORA PROGRAMAS SOCIAIS II – SECRETARIA MUNICI-
PAL DE AÇÃO SOCIAL)
Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de maio de 2.021, revogando 
quaisquer portarias anteriores com essa incompatíveis.

Cristiane Gonçalves Pereira
Secretária Municipal De Ação Social

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Edital Nº 01/2021 – ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFIS-
SIONAIS PARA OS CARGOS DE EQUIPE TÉCNICA E EQUIPE DE APOIO DO PROJETO VIVA A VIDA – MUNICÍPIO 
DE ARAXÁ.
O Município de Araxá, através  da Secretaria Municipal de Ação Social, torna pública a realização do Processo Seletivo 
Simplifi cado, a partir da data da publicação deste edital sendo aberto o período de inscrição nas datas de 24/05/2021 
e 25/05/2021, para enviar seu currículo, para preenchimento das vagas  nos cargos de Assistente Social, Assistente 
Administrativo, Assistente Financeiro, Educadores Físicos, Salva Vidas e Motoristas do Projeto Viva a Vida, custeado 
com recursos da Secretaria Municipal de Ação Social, através do Fundo Municipal doas Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Araxá, por doze meses, conforme informações abaixo:

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 O presente processo seletivo ocorrerá no âmbito do Município de Araxá, sendo coordenado pela Secretária Mu-
nicipal de Ação Social.
1.2. A seleção será em duas etapas:
1ª Etapa: Recebimento de currículos via e-mail (projetovivaavida2021@gmail.com)
E seleção de currículos e títulos, de caráter eliminatório; 
2ª Etapa: Entrevista, de caráter eliminatório e classifi catório. 
1.3. Este Processo Seletivo reger-se-á, em todas as suas etapas, pelas normas constantes neste Edital, publicado no 
Diário Ofi cial do Município de Araxá e afi xado nos seguintes locais: 
- ATC – CENTRO ESPORTIVO ÁLVARO MANEIRA, AVENIDA IMBIARA, 620, CENTRO.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ (CENTRO ADMINISTRATIVO) AV. JOAO PAULO II, Nº 1300, CENTRO.
- SITE DA PREFEITURA: www.araxa.mg.gov.br
1.4. O presente Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade de comissão examinadora de processo sele-
tivo (CEPS), cujos membros serão nomeados por portaria da Secretaria Municipal de Ação Social, de acordo com as 
normas estabelecidas neste Edital.
1.5. Não poderão participar do processo seletivo: servidores ou funcionários contratados do Município de Araxá e par-
entes consanguíneos ou afi ns, até o segundo grau, inclusive, de qualquer dos membros da Comissão.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CARGO E DAS VAGAS 
2.1 NÚMERO DE VAGAS: 14 (quatorze).
2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CARGO As principais características do cargo a que se refere a esta seleção foram 
as estabelecidas a seguir:

CARGO FUNÇÃO/ ATRIBUIÇÃO Nº VAGAS ESCOLARIDADE CARGA 
HORÁRIA VENCIMENTOS

ASSISTENTE
SOCIAL        

Prestar Serviços Sociais orientando indivíduos, famílias, comuni-
dade e instituições sobre direitos e deveres.  Planejamento e ex-
ecução do projeto.  Estudos e pesquisas sobre a realidade social 
das famílias das crianças e adolescentes.  Elaboração de pareceres 
sociais. Analise, diagnóstico e proposição de políticas sociais. Ori-
entação às crianças, adolescentes e famílias quanto aos direitos 

sociais. Realização de avaliação socioeconômica das famílias                                                                                             

1 Ensino superior na área 
de Serviço Social; 30 h R$ 1.800,00

ASSISTENTE
ADMINIS-TRATIVO                                                      

Auxiliar a coordenação em todas as atividades administrativas, 
tais como: organização de fi chas, portfólios, relatórios, matriculas, 
quadros de horários, controle de frequência, atendimento as organi-
zações governamentais e não governamentais, escolas e espaços 
sociais e acompanhamento, monitoramento e avaliações continuas 

do projeto

1 Ensino médio 40 h R$ 2.000,00

ASSISTENTE
FINANCEIRO                                                                

Realizar levantamentos e controles das transações fi nanceiras, 
acompanhar o fl uxo de caixa, contas a pagar e receber. Organizar 
documentos, portfólio fi nanceiro, supervisionar pagamentos dos 
empregados e vencimentos de contratos, conferir protocolos de 
notas fi scais, atender as organizações governamentais e não gov-

ernamentais.

1 Ensino médio 40 h R$ 2.000,00

EDUCADOR FISICO                        

Verifi car as atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em 
cada modalidade proposta pelo projeto. Atuar de forma integrada 
e planejada nas atividades desenvolvidas no projeto.  Acolher as 
crianças e adolescentes e humanizar a atenção. Desenvolver coleti-
vamente ações que se integrem a outras políticas sociais como: ed-
ucação, esporte, cultura, lazer, entre outras.  Promover a gestão in-
tegrada e a participação das crianças e adolescentes nas decisões, 
por meio de organização participativa com equipe multidisciplinar. 
Conduzir atividades tais como: natação, tênis, dança, jogos de xa-
drez, dama e atividades lúdicas, a fi m de obter promoção a saúde 
das crianças e adolescentes.  Elaborar estratégias de comunicação 
para divulgação e sensibilização das atividades por meio de cartaz-
es, rodas de conversas e outros veículos de informação. Avaliar o 
desempenho nas atividades das crianças e adolescentes. Executar 

outras tarefas correlatas ao cargo

6 Ensino superior na área 
de Educa-ção Física 40 h R$ 2.000,00

SALVA VIDAS                                                            

Vigiar a piscina e outros ambientes aquáticos, observando as cri-
anças e adolescentes para prevenir afogamentos e salvar vidas. 
Providenciar socorros médicos ou remoção do afogado; percorrer 
a área sob sua responsabilidade; prestar primeiros socorros quando 
necessário. Executar massagem especiais e exercícios respiratóri-
os nos afogados. Comunicar ao coordenador as ocorrências diárias. 
Manter e conservar os materiais e equipamentos de salvamento. 
Auxiliar nas atividades aquáticas sempre que necessário. Executar 

outras tarefas correlatas ao cargo.

3 Curso de formação
de Guarda-Vidas 40 h R$ 2.000,00

MOTORISTAS                                                        

Fazer o transporte das crianças e adolescentes. Realizar verifi -
cações e manutenções básicas do veículo. Orientar as crianças 
e adolescentes quanto ao transporte seguro. Cuidar da limpeza e 

higienização do ônibus.

2 Ensino médio e habil-
itação D 40 h R$ 2.000,00

2.3. REGIME JURIDICO: Contrato de prestação de serviços por tempo determinado, com recolhimento de INSS.
2.4. DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.4.1. Aos candidatos portadores de necessidades especiais serão reservadas 5% (cinco por cento) do total das vagas 
oferecidas, (sendo 01 vaga neste caso), desprezadas as frações, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constitu-
ição Federal em conformidade com o Decreto 8.144/2017 e desde que a defi ciência não seja incompatível com as 
atribuições do cargo, conforme art. 25 da Lei municipal nº 3922/2001.
2.4.2. No ato da inscrição os candidatos deverão declarar a defi ciência de que são portadores e se necessitam de 
condições especiais para realização da entrevista.
2.4.3. Ressalvadas as disposições especiais desta seção, os candidatos com defi ciência participarão deste Proces-
so de Seleção Pública em iguais condições com os demais candidatos no que tange aos critérios de avaliação e 
aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência da Seleção Pública.

3. DAS ATRIBUIÇÕES PARA EFEITO DO PROCESSO SELETIVO
3.1. SÃO ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL:
I. Compor, antes do início das inscrições, a Comissão do Processo Seletivo que irá acompanhar o processo seletivo 
até a fi nalização do mesmo; 
II. Coordenar, executar e orientar o processo seletivo para a contratação dos profi ssionais;
3.2. SÃO ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO: 
I. Acompanhar e executar o processo seletivo, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital;
II. Proceder à convocação dos candidatos em conformidade com as vagas disponíveis; 
III. Receber e conferir a documentação do candidato, em conformidade com o descrito no processo de inscrição, no 
ato da convocação;
IV. Divulgar as inscrições Deferidas do Processo Seletivo Simplifi cado nº 01/2021;
A divulgação dos resultados ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis após a conclusão de cada etapa, no site da Prefei-
tura De Araxá - https://www.araxa.mg.gov.br. Os resultados também serão divulgados no Diário Ofi cial do Município 
de Araxá.

4. DA INSCRIÇÃO 
4.1. A inscrição do candidato implicou na ciência e aceitação das normas e condições estabelecida, em relação às 
quais não poderá alegar desconhecimento.
4.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente através de currículos, entregues via e-mail no período entre 
24/05/2021 e 25/05/2021.

5. DAS ETAPAS
5.1 PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE CURRICULAR E DE TÍTULOS
5.1.1. Os currículos e títulos dos candidatos cujas inscrições constar como deferidas serão analisados pela Comissão 
Análise Curricular.
5.1.2 DOS TÍTULOS Os candidatos selecionados entregarão os documentos para conferência no dia posterior a data 
fi nal da seleção.
5.2. Será requisito para a participação nas etapas do processo seletivo e eventual contratação: 
5.2.1. Ter idade mínima de 18 anos completos na data da inscrição. 
5.2.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil;
5.2.3. Estar quite com obrigações eleitorais; 
5.2.4. Quando do sexo masculino, ter documento que comprove estar em dia com as obrigações militares; 
5.2.5. Preencher as condições legais e acadêmicas para o desempenho do cargo/função.
5.2.6. O resultado da análise curricular será no dia 26/05/2021.
5.2.7. Prazo para recurso será durante os dias 27/05/2021 e 28/05/2021
5.3. SEGUNDA ETAPA – ENTREVISTA 
5.3.1. Esta etapa tem caráter eliminatório e classifi catório e terá por objetivo avaliar habilidades, bem como competên-
cias comportamentais referentes à iniciativa, trabalho em equipe, organização, comunicação, conhecimento da função 
e fl exibilidade necessárias para atuação nos cargos com suas respectivas funções.
5.3.2. Esta etapa será realizada no dia 31/05/2021.
5.3.3. O candidato será informado do agendamento da entrevista.
5.3.4. O candidato que na avaliação da segunda etapa não atender aos requisitos estabelecidos para a função citados 
no item 5.4.1 será eliminado do processo seletivo. 
5.3.5. O resultado da primeira etapa será divulgado na data de 01/06/2021.
5.3.6. Prazo para recurso será durante os dias 02/06/2021 e 03/06/2021

6. RECURSOS
6.1. Caberá interposição de recurso, até dois dias úteis após a apresentação do resultado fi nal de cada etapa. 
6.2. Os recursos mencionados deste Edital serão encaminhados à Comissão Organizadora do Processo Seletivo para 
análise e julgamento por meio de protocolo presencial no ATC – CENTRO ESPORTIVO ÁLVARO MANEIRA, AVENIDA 
IMBIARA, 620, CENTRO ou encaminhamento para o e-mail: projetovivaavida2021@gmail.com desde que, nesse últi-
mo caso, a peça de recurso seja assinada pelo recorrente e enviada por meio de anexo digitalizado em formato PDF. 

das rotinas administrativas do IPREMA. Valor total: R$8.427,06. Prazo: 17/05/2021 a 31/12/2021. Fundamentados nos 
dispositivos legais previstos no ART. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Sr. Rogério Farah – 
Superintendente Instituto de Previdência Municipal de Araxá/MG. 17/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 13/2021 - Considerando o parecer jurídico favorável juntado ao Pro-
cesso de solicitação de contratação da empresa EDMILSON EUSTÁQUIO DA CRUZ - ME, Valor contratado: R$ 
1.650,00; para aquisição de aparelho DVR 16 canais para substituição do equipamento de monitoramento eletrônico do 
IPREMA. Valor total: R$1.650,00. Prazo: 17/05/2021 a 30/05/2021. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a 
nos dispositivos legais previstos no ART. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Sr. Rogério Farah 
– Superintendente Instituto de Previdência Municipal de Araxá/MG. 17/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATO 13/2021 – O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ MG e a empresa 
EDMILSON EUSTÁQUIO DA CRUZ - ME, Valor contratado: R$ 1.650,00; para aquisição de aparelho DVR 16 canais 
para substituição do equipamento de monitoramento eletrônico do IPREMA. Valor total: R$1.650,00. Prazo: 17/05/2021 
a 30/05/2021. Fundamentados nos dispositivos legais previstos no ART. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. Sr. Rogério Farah – Superintendente Instituto de Previdência Municipal de Araxá/MG. 17/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 024/2021
NOMEIA PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Rogério Farah, Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente as contidas na Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, e de acordo com a Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Lei Municipal nº 4.724, de 09 de agosto de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
404, de 06 de setembro de 2005, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear como Pregoeiro e como Membros da Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios 
na modalidade Pregão do Instituto de Previdência Municipal de Araxá - IPREMA, os servidores abaixo relacionados:
PREGOEIRO
BRUNA ARANTES AFONSO VAZ
EQUIPE DE APOIO
ARLEI MÁRCIO VIEIRA
JOÃO ANTERO RIBEIRO
KENIA CRISTINA PAIVA 
MYLLA KAROLINE MONTEIRO DE CASTRO SOARES
Art. 2º - As atribuições do pregoeiro incluem:

I - o credenciamento dos interessados;
II - o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
III - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classifi cação dos proponentes;
IV - a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
V - a adjudicação da proposta de menor preço;
VI - a elaboração de ata;
VII - a condução dos trabalhos da equipe de apoio;
VIII - o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e
IX - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a ho-
mologação e a contratação.
Art. 3º - Os trabalhos dos servidores ora nomeados, deverão ser executados conforme as disposições constantes da 
Lei n° 10.520/2002, Lei Municipal nº 4.724/2005 e Decreto Municipal nº 404/2005 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93 
e suas alterações.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá/MG, 19 de maio de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 025/2021
Constitui Comissão Permanente de Licitação do IPREMA – Instituto de Previdência Municipal de Araxá.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 13, XXV e XXXII da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de julho de 2017, publicada em 11 de 
agosto de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, RESOLVE:
Art. 1º- Ficam designados os servidores: Kenia Cristina Paiva, João Antero Ribeiro e Arlei Márcio Vieira, sob a Presidên-
cia da primeira, para constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Araxá/MG, 19 de maio de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ
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6.3. Os recursos devem seguir as seguintes determinações: 
a) Serem elaborados com argumentação lógica, consistente. 
b) Indicar claramente o motivo do recurso. 
c) Não serão aceitos recursos coletivos. 
6.4. Serão indeferidos os recursos que: 
a) Não estiverem devidamente fundamentados. 
b) Forem encaminhados via fax, telegrama, ou fora do prazo defi nido. 
c) A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no endereço eletrônico www.araxa.
mg.gov.br 
6.5. Após análise dos recursos, será publicada a decisão no endereço eletrônico www.araxa.mg.gov.br e na sede do 
projeto Viva a Vida ATC – CENTRO ESPORTIVO ÁLVARO MANEIRA, AVENIDA IMBIARA, 620, CENTRO.
6.6. Não haverá reapreciação de recursos. 
6.7. Não será permitida ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação e / ou a substituição de docu-
mentos durante ou após os períodos recursais previstos neste Edital. 
6.8. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
6.9. A Secretaria Municipal de Ação Social não se responsabiliza, quando os motivos de ordem técnica não lhe forem 
imputáveis, por recursos não recebidos por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que 
impossibilitem a transferência dos dados. 
6.10. Não serão aceitos recursos para correção de informações prestadas erroneamente pelo candidato.
6.11. Após todo o processo de recursos e divulgação fi nal do resultado, todo o expediente do processo seletivo e re-
spectiva documentação fi carão arquivados pelo prazo de quatro anos, ao fi nal do qual serão descartados.

7. CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1. O resultado fi nal será obtido através da aprovação curricular de cada candidato que participar desse processo 
seletivo. 
7.2. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado fi nal do processo seletivo será publicado no dia 04/06/2021 nos seguintes locais:
• Na sede do CENTRO ESPORTIBO ÁLVARO MANEIRA;
• No Diário Ofi cial do Município de Araxá e;

• no site: www.araxa.mg.gov.br
8. DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classifi cação dos candidatos aprovados, ob-
servada a necessidade da Administração Pública. 
8.2. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito garantido à contratação, mas esta, quando se fi zer, respeitará 
a ordem de classifi cação fi nal.
8.3. A convocação para contratação será realizada por meio de divulgação no seguinte endereço:
• Convocação do candidato por correspondência eletrônica (e-mail);
• Publicação no Diário Ofi cial do Município de Araxá;
• E caso necessário, outro meio idôneo de comunicação, a critério da Comissão de Processo Seletivo, justifi cadamente.
8.4. O candidato que não comparecer na data estipulada na convocação para contratação estará eliminado do Pro-
cesso Seletivo. 
8.5. Os candidatos no ato da contratação deverão apresentar cópia simples dos seguintes documentos de contratação 
(com frente e verso legíveis):
• RG;
• CPF;
• PIS / PASEP;
• Título de Eleitor e comprovante de última votação; 
• Certifi cado de Reservista; 
• Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação de Desquite; 
• Comprovante de escolaridade, diploma e comprovante de título que tenha sido registrado no currículo;
• Carteira, registro ou equivalente de inscrição em entidade de classe;
• Comprovante de endereço.
8.7. A contratação do candidato selecionado será feita na Secretaria Municipal de Ação Social.
ARAXÁ, 21 DE MAIO DE 2021.

__________________________
Cristiane Gonçalves Pereira

Secretária Municipal de Ação Social

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA Nº 011
EM 18 DE MAIO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
ARNILDO ANTONIO MORAIS, Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, de acordo com a competên-
cia delegada nos termos do Decreto 037/2017 e no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para o fi m de apurar responsabilidades, conforme 

PAD 001/2021.
Outrossim, designa os servidores estáveis nomeados pela Portaria nº 027/2017, constituírem a Comissão Proces-
sante, a qual deverá encaminhar relatório conclusivo, ao Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, 
no prazo de 90 dias.

Arnildo Antônio Morais
Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão


