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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 395 Sexta, 20 agosto de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.138/2021. 
Processo:177. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de a publicação não ter saído em 
tempo hábil no Jornal Minas Gerais fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 20/08/2021 à 
partir das 17:00 horas até 02/09/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa 
de preços 02/09/2021 às 09:00 horas. Objeto: aquisição de Calcário Dolomítico PRNT 80 a 85% para fornecimento aos 
produtores rurais cujas propriedades localizem –se até 45 km do Marco Central do Município de Araxá, conforme Lei 
nº 7.548 de 10 de Junho de 2021. 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 20/08/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 18/08/2021.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.146/2021. Processo 190.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de camisetas e sacolas em material TNT (lixocar), para atender a 
Secretaria Municipal de Segurança Pública, na Campanha Nacional do Trânsito do ano de 2021. Acolhimento das 
propostas 23/08/2021 à partir das 17:00 horas até 02/09/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e 
Início da sessão de disputa de preços dia 23/08/2021 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 23/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Munic-
ipal, 19/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.142/2021. 
Processo:181. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de a publicação não ter saído em 
tempo hábil no Jornal Minas Gerais fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 20/08/2021 à 
partir das 17:00 horas até 03/09/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa 
de preços 03/09/2021 às 08:30 horas. Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo 
o fornecimento de material e mão de obra para construção de cobertura metálica em policarbonato para acesso ao 
Gabinete do Prefeito no Centro Administrativo Prefeito Domingos Santos no Município de Araxá-MG. Local: w.w.w.lici-
tanet.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 20/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela 
Silva, Prefeito Municipal, 18/08/2021.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.139/2021. 
Processo:178. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de a publicação não ter saído em 
tempo hábil no Jornal Minas Gerais, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 20/08/2021 à 
partir das 17:00 horas até 08/09/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa 
de preços 08/09/2021 às 09:00 horas. Objeto: a aquisição de equipamento para fabricação de blocos para atender as 
atividades realizadas através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Município de Araxá-MG. Local: w.w.w.lic-
itanet.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 20/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela 
Silva, Prefeito Municipal, 18/08/2021.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.132/2021. 
Processo:169. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de o processo licitatório ter sido clas-
sifi cado deserto, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 20/08/2021 à partir das 17:00 horas 
até 08/09/2021 às 14:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 08/09/2021 
às 14:00 horas. Objeto: aquisição de sacos plásticos para serem utilizados em embalagem de material hospitalar após 
a limpeza e desinfecção na UPA 24 horas e também sacolas plásticas para uso dos pacientes atendidos na Farmácia 
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde. 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 20/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 18/08/2021.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.140/2021. 
Processo:179. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de a publicação não ter saído em 
tempo hábil no Jornal Minas Gerais, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 20/08/2021 à 
partir das 17:00 horas até 08/09/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa 
de preços 08/09/2021 às 08:30 horas. Objeto: contratação de empresa especializada para a realização de exames 
laboratoriais de análises clínicas para atendimento aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Araxá-MG. 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 20/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 18/08/2021.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.141/2021. 
Processo:180. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de a publicação não ter saído em 
tempo hábil no Jornal Minas Gerais, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 20/08/2021 à 
partir das 17:00 horas até 09/09/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa 
de preços 09/09/2021 às 09:00 horas. Objeto: aquisição de ferramentas e materiais de consumo para manutenção 
das atividades de diversas secretarias do Município de Araxá-MG. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referên-
cias 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 20/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
18/08/2021.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Inexigibilidade por Credenciamento 12.004/2021. 
Processo: 4. Objeto: Credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos de plantonista 
presencial por hora em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Sala de Urgência/UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
e Serviços Médicos Plantonistas Presencial por hora em clínica médica na UPA porta e nas Unidades de Atendimento 
aos Pacientes Usuários do SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araxá/MG. Os interessa-
dos poderão realizar o credenciamento à partir da data de disponibilização do Edital, dia 24/08/2021 às 09:00 horas. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 18/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.143/2021. Processo 185.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de materiais gráfi cos para atender as atividades de diversas secretarias 
do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 23/08/2021 à partir das 17:00 horas até 10/09/2021 às 08:30 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 10/09/2021 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 23/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 18/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.144/2021. Processo 186.  
O Município de Araxá, torna público a contratação de emissora de TV local e aberta para veiculação de videoaulas em 
canal de TV Aberta Full HD exclusivamente designado a este fi m em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 
Acolhimento das propostas 23/08/2021 à partir das 17:00 horas até 10/09/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas 
de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 10/09/2021 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 23/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 18/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.145/2021. Processo 187.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender a diversas secretarias 

do Município de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 23/08/2021 à partir das 17:00 horas até 15/09/2021 às 09:00 
horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 15/09/2021 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 23/08/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-
7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 18/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação – Chamada Pública 11.001/2021. 
Processo 182. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de a publicação não ter saído em 
tempo hábil no Jornal Minas Gerais, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 16/09/2021 
às 09:00h. Edital disponível: 23/08/2021. Objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para compor 
a merenda escolar dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, com Dispensa de Licitação, considerando a 
obrigatoriedade conforme Lei nº 11.947, de 16/07/2009, resoluções nº 38 do FNDE, de 16/07/2009, resolução 26/2013 
e Resolução FNDE/CD 04/2015, através da Secretaria Municipal de Educação. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 
Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 19/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.131/2021. 
Processo:168. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de o processo licitatório ter sido clas-
sifi cado deserto, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 23/08/2021 à partir das 17:00 horas 
até 17/09/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 17/09/2021 
às 09:00 horas. Objeto: contratação de Instituição Financeira, pública ou privada, para operacionalização do Programa 
Renda Básica Araxá - tem por objetivo a transferência direta de benefício de complementação de renda para famílias 
que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, de acordo com as contrapartidas sociais, conforme instituído 
pela Lei Municipal nº 7.484, de 09 de março de 2021, conforme especifi cações e características constantes deste 
Termo de Referência. 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 23/08/2021. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 19/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.099/2021. Fica revogado o processo licitatório 
em epígrafe conforme motivos insertos no processo. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para prestação 
de serviços de gerenciamento eletrônico de frota veicular do Município de Araxá-MG, através de locação, implantação, 
manutenção e monitoramento remoto GPS e GSM (GPRS/SMS), compreendendo fornecimento e instalação de equi-
pamentos a título de comodato. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 15/07/21. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Concorrência 03.006/2021, processo 188. O Mu-
nicípio de Araxá torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento 
de material e mão de obra para reforma e recuperação do prédio da Escola Municipal Francisco Primo de Melo no Mu-
nicípio de Araxá/MG, conforme previsto no edital e seus anexos. A sessão pública para entrega dos envelopes de ha-
bilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 23/08/2021 às 09h00min e abertura dos mesmos às 09h15min. 
O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.br a partir das 17h00min do 
dia 23/08/2021. Demais informações pelo telefone 3691-7082 - 3662.2506. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
18/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Rescisão Amigável de Contrato - Adesão Ata de Registro 
de Preços. Processo: 03/2020, Contrato: 446/2020. O Município Araxá e Elétrica Radiante Materiais Elétricos EIRELI, 
fi rmam rescisão do contrato para contratação de empresa de engenharia para serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos sistemas de iluminação pública, celebrado 13/10/20, a partir 05/08/21. Rubens Magela Silva – Prefeito 
Municipal, 05/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.074/2021. Processo 095. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Atena Comércio e Representações LTDA EPP, valor global: R$ 1.406,30; Comercial Textil DFM 
Eireli EPP, valor global: R$ 30.080,00; Gonçalves e Teixeira LTDA EPP, valor global: R$ 17.235,00; Daru Indústria Textil 
LTDA, valor global: R$ 25.600,00; fi rmam a aquisição de materiais de consumo, roupas de cama, banho e aviamentos 
para atender as necessidades das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental e também base de 
madeira, mastro e bandeira para atender as solenidades realizadas pela Secretaria Municipal de Educação. Vencimen-
to: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 17/06/201. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.125/2021. Processo 160. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Ismar de Oliveira Junior - ME, valor global: R$ 185.600,00; fi rmam a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de refeições acondicionadas em marmitex, para atender os servidores da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e aos eventos/campanha a serem realizados através da Secretaria Municipal de 
Saúde. Vencimento: 04/08/2022. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 04/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.127/2021. Processo 162. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Hubinger & Hubinger Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA ME, valor global: R$ 52.468,00; 
fi rmam a aquisição de sondas de gastrotomia para serem utilizados nos atendimentos aos pacientes usuários do SUS, 
no cumprimento de mandados judiciais e processos administrativos, através da Secretaria Municipal de Saúde do Mu-
nicípio de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 04/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 02.010/2021. Processo 142. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Vecol Terraplanagem e Pavimentação LTDA, valor global: R$ 103.055,46; fi rmam a contratação 
de empresa especializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material e mão de obra para recuperação de 
erosão na Rua Alberes José Borges no Bairro Ana Antônio no Município de Araxá-MG. Prazo de execução: 4 meses 
a partir da data de assinatura. Prazo de vigência: 02/02/2022. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 02/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Inexigibilidade 07.004/2019. Processo: 143/2019. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e C.D.A. – Centro de Diálise de Araxá, fi rmam aditamento contrato celebrado 13/09/2019, 
vencendo 13/09/2022, com alteração do valor global contratado. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal 30/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.013/2018. Processo: 126. Extrato de Termo Aditivo. O 
Município de Araxá e Elísia Maria Freitas Fonseca, fi rmam aditamento contrato celebrado 01/08/2018, vencendo 
01/08/2022, com consequente alteração do valor global contratado, reajustando o valor do aluguel mensal. Rubens 
Magela Silva – Prefeito Municipal 29/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Dispensa 04.012/2018. Processo: 121. Extrato de Termo Aditivo. O 
Município de Araxá e Maria Luciana Valeriano Silva, fi rmam aditamento contrato celebrado 10/07/2018, vencendo 
01/08/2022, com consequente alteração do valor global contratado, reajustando o valor do aluguel mensal. Rubens 
Magela Silva – Prefeito Municipal 30/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 08.117/2017. Processo: 159. Extrato de Termo 
Aditivo. O Município de Araxá e Araxá Ambiental Testes e Analises EIRELI, fi rmam aditamento contrato celebrado 
14/09/2017, vencendo 14/09/2022, com alteração do valor global contratado. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal 
02/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.023/2021. Processo 25. Extrato de termo aditivo. 
O Município de Araxá e Israel e Israel LTDA EPP, fi rmam termo aditivo reajustando o item 1 – Açúcar 5 kg, passando 
o preço de R$12,62 para R$14,59; item 2 - Arroz Tipo 1 - 5 KG, passando o preço de R$ 18,62 para R$ 21,89; item 3 - 
Biscoito agua e sal, passando o preço de R$ 2,70 para R$ 3,60; item 4 – Biscoito doce, passando o preço de R$ 12,06 
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para 13,64; item 5 – Biscoito Waffer, passando o preço de 2,16 para 2,24; item 6 – Café torrado 500g, passando o preço 
de R$ 7,47 para R$ 9,26; item 7 – Extrato de tomate 340g, passando o preço de R$ 3,64 para 3,96; item 8 – Farinha 
biju 500g, passando o preço de R$ 2,70 para R$ 2,96; item 9 – Feijão Carioca 1kg, passando o preço de R$ 6,32 para 
R$ 7,43; item 10 – Fubá mimoso 1kg, passando o preço de R$ 2,35 para R$ 3,15; item 11 – Gelatina, passando o 
preço de R$ 0,91 para R$ 0,98; item 12 – Goiabada, passando o preço de R$5,22 para R$ 5,69; item 13 – Leite em pó 
400g, passando o preço R$11,21 para R$13,03; item 14 – Macarrão Espaguete 500gr, passando o preço de R$2,06 
para R$2,69; item 15 - passando o preço de R$3,27 para R$4,47; item 16 – Margarina 500g passando o preço R$4,12 
para R$ 4,98; item 18 – Mistura para bolo passando R$2,17 passando R$2,66; item 19 – Óleo de soja 900ml passando 
o preço de R$7,35 para 7,65; item 20 – Sal Refi nado 1 kg passando o preço R$0,87 para R$0,92; item 21 – Sardinha 
250g passando o preço de R$6,66 para R$6,86; item 22 - Tempero completo passando o preço de R$ 2,47 para R$ 
3,11; com consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal 16/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrato de Ratifi cação de Dispensa – 04.021/2021. Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de solici-
tação de locação de imóvel localizado na Avenida João Paulo II, nº235, bairro Alvorada, no município de Araxá- MG, 
com início em 16/07/2021 à 16/07/2022, destinado ao funcionamento do Almoxarifado Central, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionam a sua escolha, inclusive quanto ao preço, estando este dentro dos praticados no 
mercado, R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. RATIFICO 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, 16/07/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrato de Contrato 04.021/2021 – O Município de Araxá e os locadores Sr. Marcelo Henrique Fernandes e Vanessa 
Helena Fernandes, contratam entre si a locação de imóvel localizado na Avenida João Paulo II, nº235, bairro Alvorada, 
no município de Araxá- MG, com início em 16/07/2021 à 16/07/2022, destinado ao funcionamento do Almoxarifado 
Central, em atendimento à Secretaria Municipal de Governo, com valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Rubens 
Magela da Silva – Prefeito Municipal, 16/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Ata de Registro de Preço 09.117/2021. Processo 149. O MUNICÍPIO 
DE ARAXÁ e NSA Distribuidora de Medicamentos EIRELI, valor: R$ 215.120,00,00; Loger Distribuidora de Medica-
mentos e Materiais Hospitalares EIRELI, valor: R$ 24.350,00. Diego Ferreira da Silva, valor: R$ 3.356,00. Tidimar 
Comercio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA, valor R$ 59.400,00. Hubinger & Hubinger Comercio de Produtos 
Farmacêuticos LTDA, valor: R$ 3.981,30, Agil Distribuidora de Medicamentos LTDA, valor: R$45.000,00; Cristalia Pro-
dutos Químicos Farmacêuticos LTDA, valor: R$243.990,00; Jethamed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA, valor: 
R$4.900,00; Laboratórios B Brauns AS, valor: R$150.300,00; fi rmam contrato para registro de preços para aquisição de 
medicamentos para abastecer a farmácia da unidade de pronto atendimento UPA 24 horas que serão ministrados na 
uti da referida unidade para tratamento de pacientes contaminados pela Covid – 19 e nos atendimentos convencionais 
da unidade, através da Secretaria de Saúde do Município de Araxá/MG e especifi cações constantes do Anexo I (Termo 
Referência), neste edital e seus anexos. Prazo de vigência: 12 meses. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 
03/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Ata de Registro de Preço 09.107/2021. Processo 136. O MUNICÍPIO 
DE ARAXÁ e Cirúrgica Paranavai - Eireli, valor: R$ 55.562,00; Alessandro Rezende Santos & CIA LTDA, valor: R$ 
129.470,00; Exclusiva Distribuidora de Medicamentos LTDA, valor: R$ 68.470,00; Biohosp Produtos Hospitalares SA, 
valor R$ 211.104,00; Diego Ferreira da Silva, valor: R$ 253.210,00, NSA Distribuidora de Medicamentos EIRELI, valor: 
R$ 510.640,00; Tidimar Comercio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA, valor: R$ 162.146,94; MD Farma Dis-
tribuidor Atacadista LTDA, valor: R$ 51.410,00; Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA, valor: R$ 49.950,00; Alfalagos 
LTDA, valor: R$ 805,032,00; Drogafonte LTDA, valor: R$ 38.160,00; Loger Distribuidora de Medicamentos e  Materiais 
Hospitalares Eireli, valor: 210.917,50; Tolesul Distribuidora de Medicamentos LTDA, valor: R$ 68.165,00; BH Farma 
Comercio LTDA, valor: R$ 113.400,00; MEDSI Distribuidora de Medicamentos LTDA, valor: R$ 48.570,00; Cristalia 
Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA, valor: R$ 152.023,50; SAMEH – Soluções Hospitalares LTDA, valor: R$ 
46.980,00; Costa Camargo Com. De Produtos Hospitalares LTDA, valor: R$ 17.496,00; Acácia Comercio de Medica-
mentos Eireli, valor: R$ 9.900,00; Produtos Farmacêuticos Borges LTDA, valor: R$ 222.210,00; Agil Distribuidora de 
Medicamentos LTDA, valor: R$ 102.600,00  fi rmam registro de preços para aquisição de medicamentos para dis-
tribuição gratuita aos usuários do SUS na Farmácia Municipal, através da Secretaria de Saúde do Município de Araxá-
MG. Prazo de vigência: 12 meses. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 04/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato Termo Aditivo 09.085/2020. O Município de Araxá e Distribuido-
ra Rio Branco de Petróleo LTDA, fi rmam aditamento do contrato celebrado 15/01/2021, com acréscimo de quantidade 
no item 3 - Óleo diesel S10, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens Magela Silva – Prefeito 
Municipal, 18/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato Termo Aditivo 09.085/2020. O Município de Araxá e Ciapetro 
Distribuidora de Combustíveis LTDA, fi rmam aditamento do contrato celebrado 15/01/2021, com acréscimo de quan-
tidade no item 1 – Gasolina Comum, com a consequente alteração do valor global contratado. Rubens Magela Silva 
– Prefeito Municipal, 18/08/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.005/2021. Processo 05. Extrato de termo adi-
tivo. O Município de Araxá e Snop Correlatos Industria e Comércio LTDA, fi rmam termo aditivo reajustando o item 91 
– Papel Toalha interfolha na cor branca, 100% celulose, fardo com 1000 unidades, tamanho 20cm x 21 cm, passando 
o preço de R$7,20 para R$8,50; com consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela Silva – Prefeito 
Municipal 21/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.005/2021. Processo 05. Extrato de termo aditi-
vo. O Município de Araxá e Antônio Farid Comércio e Importação LTDA EPP, fi rmam termo aditivo reajustando o item 
119 – saco plástico branco 20 litros, passando o preço de R$9,25 para R$14,79 e item 122 – saco plástico branco 60 
litros passando o preço de R$20,75 para R$27,77; com consequente alteração do valor contratado. Rubens Magela 
Silva – Prefeito Municipal 21/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.005/2021. Processo 05. Extrato de termo aditivo. 
O Município de Araxá e Wtrade Intermediação de Negócios LTDA ME, fi rmam termo aditivo reajustando o item 128 – 
saco plástico preto para lixo de 50 litros, passando o preço de R$17,00 para R$20,20; com consequente alteração do 
valor contratado. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal 23/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 08.165/2019. Processo 205. Extrato de termo aditi-
vo. O Município de Araxá e Tim S/A, fi rmam aditamento do contrato celebrado 11/05/2020, vencendo 11/05/2022, com 
consequente alteração do valor contratado, reajustando o valor mensal. Rubens Magela Silva – Prefeito Municipal 
06/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO Nº PAD 003/2020
MUNICÍPIO DE ARAXÁ – EDITAL CITAÇÃO – SERVIDOR CONTRATADO – MARCOS PEREIRA ROCHA - 2ª 
CHAMADA. A comissão processante, nomeada nos termos da Portaria 27/2017, na forma do Estatuto do Servidor 
Público Municipal Lei 1.288/74. FAZ SABER que pela comissão processante, sob o nº PAD 003/2020 tramita processo 
administrativo disciplinar, requerido em face de MARCOS PEREIRA ROCHA. E como MARCOS PEREIRA ROCHA, 
se encontra em lugar incerto e não sabido, e tendo em vista o cometimento em tese da falta administrativa prevista 
no art. 201, inciso I (abandonar o serviço, faltando, sem justa causa, por mais de trinta dias consecutivos ou sessenta 
alternados, em doze meses) da citada Lei Municipal. É o presente para CITÁ-LO para que no prazo de 15(quinze) dias, 
querendo, apresente contestação, ou seja, apresente defesa, documentos pertinentes, forneça o rol de testemunhas, 
com os respectivos endereços, indique perito e formule quesitos, quando for o caso, sob pena de ser considerado 
revel, com consequente nomeação de curador para incumbir-se da defesa e acompanhar o processo até decisão  fi nal. 
Araxá/MG, 16 de Agosto de 2021. COMISSÃO PROCESSANTE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 029
EM 09 DE AGOSTO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
EURICO HÉLIO DA SILVA, Procurador-Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Sindicância pela comissão nomeada nos termos do Decreto Municipal n° 356, de 06 de 
julho de 2021, para fi ns de apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS 018/2021. 

EURICO HÉLIO DA SILVA
Procurador-Geral do Município

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ   -   CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016                                      

56ª CONVOCAÇÃO REALIZADA NA FORMA DO ITEM 10 DO EDITAL DO CONCURSO 01/2016
                O CANDIDATO ORA ARROLADO DEVERÁ COMPARECER NO DEPTO. DE CONCURSOS

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ATÉ 02/09/2021.
        NA FORMA DO ITEM 10.2 DO EDITAL, O CANDIDATO SERÁ INTIMADO, TAMBÉM, POR VIA POSTAL.

Convocação Inscr. Nome CPF / R.G. Cargo Classifi cação Final

56ª Convocacao 45 ADRIANA LAIS DOS SANTOS   15814069 AUXILIAR DE SERV I - AUXILIAR 
DE SERVICOS GERAIS 186

56ª Convocacao 2659 JULIANA DARLENE DE SOUZA  14705834 AUXILIAR DE SERV I - AUXILIAR 
DE SERVICOS GERAIS 187

56ª Convocacao 1002 CRISTIANE ANDION DE SOUZA  15404370  AGENTE PROM. HUMANA III - 
ASSISTENTE SOCIAL 17

56ª Convocacao 532 ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS      10405298 AGENTE PROM. HUMANA III - 
PSICOLOGO 14

56ª Convocacao 4224 PAMELA CRISTINA MENGUER DA SILVA      15529541 AGENTE PROM. HUMANA III - 
PSICOLOGO 15

56ª Convocacao 3967 MICHELLE LARA DOS SANTOS FURTADO   11470241 TECNICO SUP. SERV. PUBLICO - 
ENFERMEIRO 17

56ª Convocacao 23 ADILLA APARECIDA RAIMUNDO   14409475 ASSISTENTE TECNICO EM 
ADMINISTRACAO I 7

56ª Convocacao 2586 JOSE LUIZ DE MORAIS   15363924 ASSISTENTE TECNICO EM 
ADMINISTRACAO I 8

56ª Convocacao 1230 DENISE FONTES    8398361 ASSISTENTE TECNICO EM 
ADMINISTRACAO I 9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 405   -   DE 30 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre doações de bens, de insumos, de materiais em geral, de prestação de serviços ou disponibilização 
de mão-de-obra por particulares, pessoas físicas ou jurídicas, ao Município de Araxá/MG, como também estabelece 
critérios de parcerias que poderão ser formalizadas entre o Município e a iniciativa privada, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais, notadamente o disposto no inciso V do art. 67 da 
Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO os termos do art. 538 e seguintes da Lei Federal nº 10.402, de 10 de janeiro de 2.002 (Código Civil 
Brasileiro), que disciplina o instituto da doação;
CONSIDERANDO os termos do art. 2º, I da Lei Estadual nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 4º, I, do 
Decreto nº 43.981, de 03 de março de 2.005, que institui e regula, respectivamente, o ITCD no âmbito do Estado de 
Minas Gerais, para declarar não incidente o ITCD sobre bens transmitidos em favor do Município:
DECRETA: 
Art. 1º. As Secretarias e demais órgãos municipais fi cam autorizados a receber bens, materiais e serviços em doação, 
sem encargo ou ônus para os cofres públicos municipais, sem imposição de vantagem de qualquer natureza para o 
doador.
Parágrafo único. As modalidades de doação disciplinadas neste Decreto contemplam:
I - Doação de bens imóveis;
II - Doação de bens móveis;
III - Doação de materiais e utensílios em geral;
IV- Doação de serviços (mão de obra).
Art. 2º. Os órgãos referidos no artigo 1º fi cam autorizados a estabelecer parcerias com a iniciativa privada, por inter-
médio de pessoa física ou jurídica, objetivando viabilizar projetos relacionados aos vários setores de suas respectivas 
áreas de atuação.
Art. 3º. O recebimento de bens, materiais e serviços em doação, deverá obedecer aos parâmetros legais e aos 
princípios que regem a Administração Pública, sempre objetivando o melhor resultado possível para atender os inter-
esses coletivos.
Art. 4º. Todos que pretenderem realizar doação de bens, materiais, utensílios e serviços à Administração Pública 
Municipal, poderão manifestar seu interesse diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal, bem como nas Secretar-
ias Municipais, as quais encaminharão a manifestação à Procuradoria Geral do Município para a análise jurídica da 
proposta, nos termos do art. 1º.
§ 1º. O doador poderá indicar a destinação específi ca da doação pretendida, desde que atendido o interesse público.
§ 2º. A Administração Pública Municipal poderá autorizar, a título de agradecimento, a inserção de placa contendo o 
nome, dados e logomarca do doador no objeto doado, no material ou no local que tenha sido realizada qualquer obra 
ou benfeitoria com o auxílio ou por meio de doação de particulares, sem cunho publicitário, promocional ou merca-
dológico de divulgação, obedecidas às restrições legais aplicáveis ao caso concreto, em especial no que diz respeito 
ao uso de bens públicos e aos princípios de direito administrativo.
Art. 5º. Caberá à Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, em conjunto com a Procuradoria Geral do 
Município, a adoção dos procedimentos pertinentes à formalização, mediante abertura de procedimento administrativo 
próprio e individualizado, a instrução, a análise, a celebração, o controle e a fi scalização das doações previstas no art. 
2º deste Decreto.
Art. 6º. Tanto no caso de pessoa física quanto no de pessoa jurídica, deverá ser apresentada carta de intenção indi-
cando o objeto da proposta de doação.
§ 1º. Tratando-se de pessoa física, a carta de intenção deverá ser instruída com:
I - cópia do documento de identidade;
II - cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
III - cópia de comprovante de residência;
IV – descrição do objeto da proposta de doação com detalhamento do bem, serviço e seu respectivo valor, ainda que 
aproximado, ou a descrição das melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais a serem realizadas mediante doação, 
preferencialmente instruída, se for o caso, com projetos, plantas, croquis, cronogramas e outros documentos pertinen-
tes, bem como o período de vigência da doação.
§ 2º. Tratando-se de pessoa jurídica, a carta de intenção deverá ser instruída com:
I - cópia do registro comercial, certidão simplifi cada expedida pela Junta Comercial do Estado, ato constitutivo e alter-
ações subsequentes ou autorização para funcionamento, conforme o caso;
II - cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
III - descrição do objeto da proposta com detalhamento do bem, serviço e seu respectivo valor, ainda que aproximado, 
ou a descrição das melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais, preferencialmente instruída, se for o caso, com 
projetos, plantas, croquis, cronogramas e outros documentos pertinentes, bem como o período de vigência da parceria.
§ 3º As propostas de doação, uma vez aceitas, serão registradas e os interessados convocados para a defi nição do 
plano de trabalho. 
Art. 7º. As doações serão formalizadas por termo, em consonância com os princípios indicados no art. 3º deste Decreto.
Art. 8º. São vedadas as doações quando o doador for pessoa física ou jurídica em débito fi scal com o Município de 
Araxá, que tenha contratos vigentes formalizados com a Administração Pública Municipal, que tenha entre seus sócios 
e controladores parentes até 3º grau com servidores da Administração Pública Municipal.
Art. 9º. Os termos de doação, formalizados na forma do artigo 7.º deste, deverão ser publicados em extrato no diário 
ofi cial do município.
Art. 10. As placas com mensagens indicativas de doação, de acordo com as limitações do art. 4º, § 2º deste Decreto, 
deverão conter as informações sobre o doador/parceiro e os dados da parceria/doação celebrada com o Poder Público 
Municipal, na forma estabelecida pela Secretaria Municipal interveniente.
Parágrafo único. São consideradas informações sobre o parceiro/doador tão somente aquelas que o identifi quem so-
cialmente, como a razão social, nome fantasia, slogan e logomarca.
Art. 11. Na análise das propostas apresentadas de doação, considerando as características próprias e peculiares, 
Administração Pública Municipal poderá estabelecer regras diferenciadas para o tamanho, tipo e quantidade de placas 
informativas da doação realizada, mediante a devida justifi cativa técnica, sempre atenta às limitações do art. 4º, § 2º, 
deste Decreto.
Art. 12. Os doadores serão os únicos responsáveis pela realização dos serviços descritos no termo de doação, bem 
como pelos custos decorrentes da doação, respondendo exclusivamente por quaisquer danos causados à Adminis-
tração Pública Municipal e a terceiros.
Parágrafo único. Para a realização dos serviços mediante celebração de termo de doação, a Administração Pública 
Municipal exigirá, quando se revelar necessário, a presença de responsáveis técnicos devidamente inscritos nos con-
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução nº 36, de 17 de agosto de 2021.
Dispõe sobre a composição da Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-MG para o 
mandato correspondente ao período de março 2020 a março de 2022.  
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e 
elaboração das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em 
especial no exercício da competência conferida pelo artigo 11 da Lei Municipal n.º 5.210/2008, regulamentada pelo 
artigo 12 do Regimento Interno; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.º 341, de 18 de junho de 2021, ao qual nomeou os membros 
titulares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social para o mandato correspondente ao período de março 
2020 a março de 2022;  
CONSIDERANDO a eleição realizada pelo plenário do Conselho Municipal de Assistência Social em sessão ordinária 
do dia 13 de agosto 2021, conforme ata lavrada e assinada pelos presentes;
RESOLVE:
Art. 1º- Fica assim composta a Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-MG para o 
mandato 2020-2022:
I- Presidente: Maria Celeste de Paula Souza
II- Vice-Presidente: Maria Vicentina Vieira 
III- 1ª Secretária: Elba Regina Pontes Machado
IV- 2ª Secretária: Patrícia Mendes da Silva
Art.2º- As competências dos cargos que compõem a Diretoria Executiva estão delineadas no Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Assistência Social, aprovado pela Resolução n.º 05, de 13 de março de 2020.  
Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de agosto de 2021. 
Araxá,17 de agosto de 2021

Maria Vicentina Vieira
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Presidente em Exercício
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO N° 37, de 17 de agosto de 2021.
Dispõe sobre a aprovação do pedido de inscrição da organização da sociedade civil denominada “ Trianon Esporte 

Clube” no Conselho Municipal de Assistência Social. 
O Conselho Municipal de Assistência Social, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e elaboração 
das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em especial as 
competências conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 5.210/2008; 
Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial seu artigo 1º, que dispõe sobre o 
caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social, o artigo 3º, que dispõe sobre o conceito de entidades de 
assistência social e artigo 9º, que trata do funcionamento das entidades ou organizações de assistência social;   
Considerando o Decreto nº 5.085, de 19 de maio de 2004, que defi ne as ações continuadas de assistência social;  
Considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de 
assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências
Considerando as normas da resolução Nº 14, de 15 de maio de 2014, do CNAS – Conselho Nacional de Assistência 
Social -, que defi ne os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, 
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios Socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.  
Considerando a Resolução do CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipifi cação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais e suas atualizações;
 Considerando a deliberação em Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de agosto de 2021, no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE:
Art. 1o - Fica aprovado o pedido de inscrição da organização da sociedade civil denominada “Trianon Esporte Clube” 
no Conselho Municipal de Assistência Social, em conformidade com o disposto na Resolução n.º 14, de 15 de maio de 
2014, do CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social. 
Art. 2o - Será promovida a ativação do cadastro da organização da sociedade civil “Trianon Esporte Clube” no Consel-
ho Municipal de Assistência Social, com seu respectivo número de inscrição.  
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de agosto de 2021.
Araxá – MG, 17 de agosto de 2021. 

_______________________________
Maria Vicentina Vieira

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº 30, de 16 de julho de 2021.
Convocação da segunda suplente eleita para o cargo de conselheira tutelar para ocupar temporariamente a vaga em 
razão de férias gozadas pela titular eleita. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá - CMDCA, na qualidade de órgão deliberativo 
responsável pelas defi nições das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no Município, no uso de 
suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 62, inciso IV, da Lei Municipal nº 6.087/2011, que determina a convocação de 
conselheiro tutelar suplente em caso de férias do titular eleito;
CONSIDERANDO o período de gozo de férias pela conselheira tutelar titular Sr.ª JOSEANE RODRIGUES DA SILVA 
LUIZ, de 13/09/2021 a 02/10/2021;
CONSIDERANDO a ordem de classifi cação do Processo Eleitoral Unifi cado de Conselheiros Tutelares realizado no 
município de Araxá em 2019, e o desinteresse da primeira suplente em assumir temporariamente a vaga,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica convocada a Sr.ª ISABELLA CRISTINA PARREIRA, segunda suplente eleita para o cargo de conselheira 
tutelar, para substituir a conselheira titular JOSEANE RODRIGUES DA SILVA LUIZ no período de 13 de setembro a 02 
de outubro de 2021, a qual passará a gozar de todas as prerrogativas, atribuições legais e direitos assegurados em lei 
aos conselheiros titulares, e perceberá a remuneração proporcional aos dias trabalhados, com fundamento nos artigos 
62, IV, e 63 da Lei Municipal nº 6.087/2011.  
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 16 de agosto de 2021.

Telma Di Mambro Senra 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.012/2021. Aviso 
de licitação. A FCAA torna pública abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para 
aquisição e instalação de circuito de câmeras fechado de TV (CFTV IP) para monitoramento de gravação de imagens 
visando a segurança dos servidores e acolhidos e patrimônio das casas de acolhimentos institucionais “Lar” e “Abri-
go”, bem como dos servidores e patrimônio da sede da FCAA. Abertura 02/09/2021 às 08:30 horas. Edital disponível 
20/08/2021 no setor de licitações da FCAA. Informações (34) 3691-7192, 3661-2264. Taciana Pinto de Almeida, Pres-
idente, 20/08/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Licitatório nº 001/2021 / Modalidade Pregão Presencial nº 05.001/2021. Aquisição de carnes, frios e em-
butidos para atender as necessidades da Casa de Acolhimento subprograma mantidos pela Fundação da Criança e do 
Adolescente de Araxá. Extrato 1º primeiro Termo Aditivo do contrato de número 003/2021. Ficam alterados os valores 
inicialmente contratados do item peito de frango sem osso, passando-se para, respectivamente, R$ 15,35 (quinze reais 

e trinta e cinco centavos), tudo conforme documentado no expediente de execução do contrato licitatório. Araxá, 17 de 
agosto de 2.021. Taciana Pinto de Almeida, Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá – FCAA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Licitatório nº 003/2021 / Modalidade Pregão Presencial nº 05.003/2021. Aquisição de GLP (gás lique-
feito de petróleo) para atender as atividades da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá e seu subprograma 
Casa de Acolhimento. Extrato 1º primeiro Termo Aditivo do contrato de número 005/2021. Ficam alterados os valores 
inicialmente contratados dos itens: GLP (gás liquefeito de petróleo: envasado em botijão P-13, passando-se para, re-
spectivamente, R$ 89,57 (oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos); GLP ( gás liquefeito de petróleo: envasado 
em botijão P-45), passando- se para respectivamente, R$ 304,52, tudo conforme documentado no expediente de 
execução do contrato licitatório. Araxá, 17 de agosto de 2.021. Taciana Pinto de Almeida, Presidente da Fundação da 
Criança e do Adolescente de Araxá – FCAA.

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ – IPDSA. Aviso de Licitação. 
Pregão Presencial 05.003/2021.Julgamento Proposta de Preço Pregão Presencial nº 05.003/2021, com o seguinte 
objeto: Contratação de empresa especializada: para atuar avaliar, adequar e atualizar o Plano Diretor Estratégico do 
Município de Araxá/MG, incluindo a prestação de serviços técnicos de consultoria, assessoria, orientação e treinamen-
to a partir dos conteúdos indicados no art. 1° da resolução n° 34 de 01 de julho de 2005 do Conselho das Cidades 

e os instrumentos de políticas urbanas previstos no art. n° 42 do Estatuto das Cidades, e demais detalhamentos e 
especifi cações constantes do Termo de Referência, anexo I, deste edital. Vencedora: DRZ GEOTECNOLOGIA E CON-
SULTORIA LTDA – EPP; Valor: R$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais). Sr. Ney Dutra, Superintendente 
do IPDSA - 19/08/2021.

selhos de classe.
Art. 13. Efetuada a doação, as melhorias dela decorrentes passarão a integrar o patrimônio público municipal, sem 
qualquer direito de retenção ou indenização.
Art. 14. Poderá haver rescisão do termo de doação por ato unilateral e escrito pelo Poder Público Municipal, devida-
mente justifi cado e em razão do interesse público, sem possibilidade de ocorrer qualquer reversão ou indenização ao 
doador.
Art. 15. Os bens objeto de doação fi cam sujeitos, obrigatoriamente, a inventário e registro junto ao patrimônio público. 
Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERRATA DO DECRETO Nº 423, DE 06 DE AGOSTO DE 2021

Corrige função a ser desempenhada pela servidora nomeada para atuar excepcionalmente na Comissão Permanente 
de Sindicância que visa apurar possíveis irregularidades verifi cadas nos PJS referente à área da Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 
vem determinar a publicação da Errata do Decreto nº 423/2021, tendo em vista a constatação de erro material de 
digitação quanto a função a ser desempenhada pela servidora Fernanda Paganucci – matricula: 96764, nomeada 
para atuar na Comissão de Sindicância que apura possíveis irregularidades nos termos dos PJS relacionados à área 
da Saúde. Portanto, republica-se, nesta data, o Decreto com a função correta, para que o mesmo gere seus efeitos 
jurídicos, retroativos a data de 06 de agosto de 2021.
Na descrição do conteúdo do Decreto, no topo do documento, ONDE SE LÊ:
“Nomeia, nos termos da Lei Municipal nº 1.288/74, servidora para presidir excepcionalmente a comissão permanente 
de sindicância que visa apurar possíveis irregularidades verifi cadas nos PJS referente à área da Saúde”.
LEIA-SE:
“Nomeia, nos termos da Lei Municipal nº 1.288/74, servidora para secretariar excepcionalmente a comissão permanen-
te de sindicância que visa apurar possíveis irregularidades verifi cadas nos PJS referente à área da Saúde”.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal De Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 425 - DE 06 DE AGOSTO DE 2021

Revoga artigo 7.º do Decreto n.º 800/2014.
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 revogado o artigo 7.º do Decreto n.º 800/2014.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 426 DE 06 DE AGOSTO DE 2021

Nomeia, nos termos da lei municipal n° 1.288/74, os membros SUPLENTES da Comissão Permanente de Sindicância.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados como SUPLENTES da Comissão Permanente de Sindicância os servidores abaixo relacio-
nados:
- Juliano Massad Borges – matrícula: 97663
- Liliane Maria Rocha Fontes Martins – matrícula:  96744
Art. 2º. A requerimento do Presidente da Comissão, os suplentes substituirão qualquer um dos membros nos impedi-
mentos e suspeições.
Art. 3º. Sem prejuízo ao trabalho dos membros titulares da Comissão, o presidente da Comissão poderá requerer, 
desde que justifi cado, um dos suplentes para auxiliar nos trabalhos.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 06 de agosto de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal De Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA Nº 031

EM 20 DE AGOSTO DE 2021
DESIGNA SUPLENTE PARA AUXILIAR COMISSÃO DE SINDICÂNCIA 
EURICO HÉLIO DA SILVA, Procurador-Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar o servidor Juliano Massad Borges – matrícula 97663, para auxiliar a presidência da sindicância PJS 003/2021, 
sem prejuízo ao trabalho dos membros titulares da comissão.
Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 16/08/2021.

EURICO HÉLIO DA SILVA
Procurador-Geral do Município
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ. Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.002/2021. O 
IPREMA, torna público abertura de processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de 
assessoria, criação e manutenção de conteúdo digital, conforme especifi cações e descrições técnicas constantes do 
Termo de Referência, Anexo I, do Edital. Abertura 02/09/2021 13:00 horas. Edital disponível: 20/08/2021. Informações 
(034)3662-5435. Sr. Rogério Farah, Superintendente do IPREMA - 20/08/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 053/2021
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 c/c art. 40, §5º da Cr/88, à servidora IZABEL CRISTINA 
PRAZERES ARAUJO, inscrita no CPF sob o nº 828.521.206-82 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Ed-
ucação 013.000.004 – FUNDEB – Escola Municipal Francisco Primo de Melo, sob a matrícula 95990, no cargo efetivo 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, nível/grau PEB1/18D2, com efeitos retroativos a 01/08/2021.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 054/2021
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte - Vitalícia
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e de conformidade com o disposto art. 40, §7º, II, e §8º, 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 concede pensão por morte, vitalícia, a MARIA 
ABADIA DE ASSUNÇÃO BORGES, cônjuge, inscrita no CPF 856.655.176-15, dependente de ELIAS GOMES BORG-
ES inscrito no CPF sob o nº 611.935.776-91 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
020.000.016 - Elétrica, sob a matrícula 98104, no cargo efetivo de OFICIAL ESPECIALIZADO I, nível/grau 001/005, 
falecido em 15/07/2021, devendo perceber R$1.253,60 (hum mil e duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centa-
vos), correspondente a 100% (cem por cento) do total dos proventos, com reajuste de acordo com os índices do RGPS, 
a partir da data do óbito.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 055/2021
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e de conformidade com o disposto art. 40, §7º, II, e §8º, 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 concede pensão por morte, vitalícia, a LUIZ DOS 
REIS BARRETO, cônjuge, inscrito no CPF 481.284.576-91, e pensão por morte temporária, até completar 21 anos, 
idade limite do benefício a IZADORA LUIZA BRAGA BARRETO, fi lha menor de 21 anos, inscrita no CPF 150.855.136-
73, ambos dependentes de ANDREA CRISTINA BRAGA BARRETO inscrita no CPF sob o nº 992.388.296-91 e no 
órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.000.003 – FUNDEB, sob a matrícula 97790, no cargo 
efetivo de PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, nível/grau PAEI/13A, falecida em 12/07/2021, deven-
do perceber cada um R$1.004,60 (hum mil e quatro reais e sessenta centavos), correspondente a 50% (cinquenta por 
cento) do total do benefício, com reajuste de acordo com os índices do RGPS, a partir da data do óbito.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 056/2021
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Tempo de Serviço por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 
24 de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 09/07/2021 de acordo com a certidão de óbito 
sob a matrícula 0508720155 2021 4 00073 100 0041803 80, datada de 26/07/2021, a Aposentadoria por Tempo de 
Serviço de RANGEL DRUMMOND AFONSO RIBEIRO, CPF 138.768.306-30, concedida mediante o Processo de nº 
03.011/2000, através da Portaria nº 043/2000, de 29 de setembro de 2000, retifi cada pela Portaria nº 132/2004, de 14 
de junho de 2004.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 057/2021
Dispõe sobre concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e no art. 2º e art. 13 da Lei Municipal nº 7.183 de 27 de 
julho de 2017, concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais e reajuste com paridade, 
nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, de 05 de julho de 2005, publicada em 06/07/2005, ao 
servidor JOSÉ GASPAR LEOPOLDINO, inscrito no CPF sob o nº 361.450.336-49 e no órgão de sua lotação Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 020.000.000, sob a matrícula 95380, no cargo efetivo de OFICIAL ESPECIALIZADO I, 
nível/grau 001/0BD, com efeitos retroativos a 01/08/2021.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 058/2021
Dispõe sobre extinção de Pensão por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 
de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 11/07/2021 de acordo com a certidão de óbito sob a 
matrícula 0508720155 2021 4 00073 081 0041766 95, datada de 26/07/2021, a Pensão concedida a IRENE SILVERIO 
GERALDO, CPF 947.253.146-68, concedida mediante o processo 04.004/2019, através da Portaria nº 064/2019, de 
05 de junho de 2019.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 059/2021
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Tempo de Serviço por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 
de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 03/08/2021 de acordo com a certidão de óbito sob 
a matrícula 0508720155 2021 4 00073 113 0041829 81, datada de 04/08/2021, a Aposentadoria por Tempo de Serviço 
de MARIA CELIA DE REZENDE, CPF 123.105.656-87, concedida mediante o Processo de nº 03.024/98, através da 
Portaria nº 001/99, de 06 de janeiro de 1999, retifi cada pela Portaria nº 171/2004, de 28 de junho de 2004.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH

SUPERINTENDENTE
IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTARIA 060/2021

Dispõe sobre extinção de Pensão por benefi ciário ter atingido a idade limite.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 de 
junho de 2003, extingue, em razão da perda da qualidade de segurado ocorrido em 31/07/2021, de acordo com o artigo 
16, I e IV da Lei Municipal nº 7.090/2016, e com a certidão de nascimento registrada sob a matrícula 0508720155 2000 
1 00116 092 0126483 72, a Pensão concedida a MARIA LAURA ROCHA BORGES, inscrita no CPF 158.492.186-29, 
fi lha do servidor falecido RICARDO WAGNER ALVES BORGES, inscrito no CPF sob o nº 036.882.876-06, concedida 
mediante o processo 04.005/2017, através da Portaria nº 060/2017, de 18 de maio de 2017.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 061/2021
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Invalidez por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 
de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 12/07/2021 de acordo com a certidão de óbito sob 
a matrícula 0508720155 2021 4 00073 097 0041797 03, datada de 29/07/2021, a Aposentadoria por Invalidez de ALAN 
CARDEC DE SOUZA VASCONCELOS, CPF 239.438.236-87, concedida mediante o Processo de nº 02.001/2004, 
através da Portaria nº 004/2004, datada de 27 de fevereiro de 2004, retifi cada pela Portaria nº 353/2004, datada de 21 
de dezembro de 2004.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 062/2021
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte - Vitalícia
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e de conformidade com o disposto art. 40, §7º, I, e §8º, 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 concede pensão por morte, vitalícia, a LYDIA 
MARIA SANTOS DE SOUZA, cônjuge, inscrita no CPF 595.256.306-68, dependente de ALAN CARDEC DE SOUZA 
VASCONCELOS inscrito no CPF sob o nº 239.438.236-87, e aposentado por Invalidez nesse Instituto concedida me-
diante o Processo de nº 02.001/2004, através da Portaria nº 004/2004, datada de 27 de fevereiro de 2004, falecido 
em 12/07/2021, devendo perceber R$1.139,64 (hum mil e cento e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), 
correspondente a 100% (cem por cento) do total dos proventos, com reajuste de acordo com os índices do RGPS, a 
partir da data do óbito.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 063/2021
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte - Vitalícia
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, es-
pecialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e de conformidade com o disposto art. 40, §7º, II, 
e §8º, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 concede pensão por morte, vitalícia, a 
SEBASTIÃO DIVINO DA COSTA, cônjuge, inscrito no CPF 239.398.696-00, dependente de GENI DARC DA COS-
TA inscrita no CPF sob o nº 631.535.646-04 e no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
020.000.012 – Rodoviária, sob a matrícula 98078, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇO I, nível/grau 001/001, 
falecida em 04/07/2021, devendo perceber R$1.253,60 (hum mil e duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centa-
vos), correspondente a 100% (cem por cento) do total dos proventos, com reajuste de acordo com os índices do RGPS, 
a partir da data do óbito.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 064/2021
Dispõe sobre extinção de Pensão por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 
de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 16/07/2021 de acordo com a certidão de óbito sob 
a matrícula 0508720155 2021 4 00073 095 0041793 45, datada de 26/07/2021, a Pensão concedida a NELLY LEA DA 
SILVA, CPF 444.155.837-68, concedida mediante o processo 04.001/2005, através da Portaria nº 011/2005, de 25 de 
janeiro de 2004.
Araxá/MG, 09 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 065/2021
Dispõe sobre extinção de Aposentadoria por Idade por motivo de falecimento de benefi ciário.
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no art. 2º c/c art. 14, I da Lei Municipal nº 7.090 de 15 de julho de 2016 e no Decreto 738 de 24 
de junho de 2003, extingue, por motivo de falecimento ocorrido em 17/05/2021 de acordo com a certidão de óbito sob 
a matrícula 0508720155 2021 4 00072 188 0041579 14, datada de 12/08/2021, a Aposentadoria por Idade de EDNA 
BATISTA DE OLIVEIRA, CPF 061.907.616-07, concedida mediante o Processo de nº 01.007/98, através da Portaria nº 
033/98, datada de 14 de julho de 1998, retifi cada pela Portaria nº 133/2004, datada de 21 de junho de 2004.
Araxá/MG, 13 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

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

PORTARIA 066/2021
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte - Temporária
O Superintendente do IPREMA - Instituto de Previdência Municipal de Araxá, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente as contidas no Decreto 738 de 24 de junho de 2003 e de conformidade com o disposto art. 40, §7º, II, e §8º, 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 concede pensão por morte, temporária, até com-
pletar 21 anos, idade limite do benefício, a CARLOS EDUARDO DORNELAS CUNHA, fi lho menor de 21 anos, inscrito 
no CPF 131.151.096-60, dependente de FABIOLA ARAUJO DORNELAS inscrita no CPF sob o nº 362.076.596-00 e 
no órgão de sua lotação Secretaria Municipal de Educação 013.000.001 – FUNDEB, sob a matrícula 97831, no cargo 
efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, nível/grau PEB1/17A, falecida em 22/07/2021, devendo perceber 
R$2.210,11 (dois mil e duzentos e dez reais e onze centavos), correspondente a 100% (cem por cento) do total do 
benefício, com reajuste de acordo com os índices do RGPS, a partir da data do óbito.
Araxá/MG, 16 de agosto de 2021.

ROGERIO FARAH
SUPERINTENDENTE

IPREMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ


