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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Ata de Registro de Preço 09.043/2022. 
Processo 56/2022. 

O Município e Biolife Brasil LTDA, valor global: R$ 
799.022,00; Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares LTDA EPP, 
valor global: R$ 518.288,00; Comercial Otto Eireli, valor glo-
bal: R$ 77.395,00; Dom Bosco Hospitalar Eireli, valor global: R$ 
519.850,00; EV Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, valor glo-

bal: R$ 404.336,00; MB Comércio de Produtos Nutricionais e Hospi-
talares LTDA ME, valor global: R$ 350.022,40; Minas Sul Produtos 
Hospitalares LTDA, valor global: R$ 485.625,00; NSA Distribuidora 
de Medicamentos EIRELI, valor global: R$ 26.812,50; Nutry Solu-
ções Nutricionais LTDA, valor global: R$ 54.170,00; Prodiet Nutri-
ção Clínica LTDA, valor global: R$ 181.282,50; Riomédica Saúde 
e Nutrição Comércio de Suplementos LTDA ME, valor global: R$ 
70.900,00; Rosilene Vieira Lopes EPP, valor global: R$ 59.059,00; 
Uber Médica e Hospitalar LTDA, valor global: R$ 703.444,50, fir-
mam registro de preços para aquisição de leites especiais, suplemen-
tos alimentares e ou dietas enterais, para serem utilizados nos aten-
dimentos aos pacientes usuários do SUS de mandados judiciais e 
processos administrativos através da Secretaria Municipal de Saúde 
de Araxá-MG. Prazo de vigência: 12 meses. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

13/04/2022. 

-----------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
04.016/2022. 

Processo: 86/2022. 

Considerando o parecer jurídico juntado ao processo de 
solicitação de locação de imóvel situado na Rua São Luiz, nº163, es-
quina com a Avenida Getúlio Vargas, Bairro Centro, cidade de Ara-
xá-MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, com 
início em 01/05/2022 à 30/04/2023, destinado ao funcionamento do 
Anexo do CEMEI Professora Olga Cunha Pinheiro, cujas necessida-
des de instalação e localização condicionam a sua escolha, com valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. RATIFICO a condição de 
Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no art.24, 
X, da Lei de Licitações e Contratos. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

29/04/2022. 

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG. 
Extrato de Contrato. 
Dispensa 04.016/2022. 
Processo: 86/2022. 
Contrato:158/2022. 

O Município e a locadora Casa de Nazaré, contratam en-
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tre si a locação de imóvel localizado na Rua São Luiz, nº163, esquina 
com a Avenida Getúlio Vargas, Bairro Centro, cidade de Araxá-MG, 
com início em 01/05/2022 à 30/04/2023, em atendimento da Secre-
taria Municipal de Educação, destinado ao funcionamento do Anexo 
do CEMEI Professora Olga Cunha Pinheiro, com valor mensal de R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

29/04/2022. 

-----------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Extrato de Contrato. 
Dispensa 04.017/2022. 
Processo 091/2022. 
Contrato: 172/2022. 

O Município e Luiz Felipe Alves Pereira 11633777677, 
valor global: R$ 32.000,00, contratação de empresa especializada 
em engenharia civil obra para prestação de serviços de desmonta-
gem e retirada de estrutura metálica da cobertura da quadra da Escola 
Municipal Manoela Lemos no Bairro Urciano Lemos no Município 
de Araxá-MG. Prazo de vigência: 06/08/2022. Prazo de execução: 
06/06/2022. 

Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal

06/05/2022. 

DECRETO Nº 905 - DE 20 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre revogação de Decreto.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, DECRETA:

Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 673 de 07 de fevereiro 
de 2022.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de maio de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 
PROCESSO DE COMPRAS Nº 014/2022. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2022. 

O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Pla-
nalto de Araxá - CIMPLA, pessoa jurídica de Direito Público, ins-
crito no CNPJ sob n° 19.493.732/0001-99, com sede na Praça Antô-
nio Alves da Costa, nº 300, Vila São Pedro, Araxá (MG), neste ato 
representado por sua Presidente, Sra. Maura Assunção de Melo 
Pontes, nos termos da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/02, torna pú-
blica a abertura do Processo Licitatório n° 014/2022, na modalidade 
Pregão Presencial n° 003/2022, do tipo Menor Preço por Item, cuja 
sessão de credenciamento, apresentação de propostas, lances e habili-
tação ocorrerá no dia 03 de junho de 2022 (sexta-feira), às 9h (Nove 
horas), para registro de preços visando aquisição futura e eventual de 
combustíveis, gasolina e etanol, a serem entregues parceladamente 
e conforme necessidade, mediante disponibilização e abastecimento 
no perímetro urbano do Município de Araxá (MG), para atender as 
necessidades de abastecimento da frota de veículos do Consórcio In-
termunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá - CIMPLA, duran-
te o exercício de 2022, conforme termos e condições constantes no 
presente Edital e em seus respectivos anexos, mormente em relação 
ao Termo de Referência constante no Anexo I. Os envelopes conten-
do as propostas de preços, habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
trabalhista, deverão ser apresentadas perante o Pregoeiro e Equipe de 
Apoio até às 9h (Nove horas), do dia 03 de junho de 2022 (sexta-
-feira), no prédio sede do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário 
do Planalto de Araxá, situado na Praça Antônio Alves da Costa, nº 
300, Vila São Pedro, Araxá (MG). Cópia do presente Edital se en-

contra disponível para solicitação, por meio do endereço de e-mail 
do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá 
(ampla.araxa@gmail.com) e (licitacao@cimpla.com.br) ou mediante 
solicitação escrita ao Pregoeiro, devidamente protocolada na sede do 
CIMPLA, a ser obtido junto à Comissão de Licitação, no horário de 
09h às 11h e, das 13h às 17h, ao custo de R$ 0,40 (quarenta centavos) 
por página, referente as cópias reprográficas. 

Araxá (MG), 23 de maio de 2022. 

Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário

do Planalto de Araxá – CIMPLA.

-----------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 08, DE 01 DE FEVREIRO DE 2022  

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO CONSÓRCIO INTER-
MUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARA-
XÁ (CIMPLA). 

A Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifina-
litário do Planalto de Araxá (CIMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto do CIMPLA e, 

Considerando que o CIMPLA não possui hodiernamente 
número suficiente de empregados qualificados a comporem a 
comissão permanente de licitação, na forma do art. 51, da Lei n°
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8.666/93, justifica-se a designação de servidores da AMPLA para 
comporem a Comissão Permanente de Licitação; considerando que 
o CIMPLA é constituído pelos Municípios que compõem a AMPLA 
e, que a associação e o consórcio funcionam no mesmo espaço físi-
co, havendo, inclusive, convênio firmado entre ambos, autorizado a 
utilização de equipe de pessoal administrativa e operacional da AM-
PLA para auxiliar no funcionamento do CIMPLA; considerando a Lei 
11.107/05, que dispõe sobre os consórcios públicos; considerando o 
Decreto n° 6.017/07, que regulamenta a Lei 11.107/05; considerando 
a dicção do artigo 23, do Decreto n° 6.017/07, o qual  dispõe que 
“os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, 
poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de 
cada um”; considerando, ainda, aprovação pela assembleia geral do 
CIMPLA da Resolução n° 06/2021 e, aprovação pela assembleia geral 
da AMPLA da Resolução n° 04/2021, as quais autorizam o CIMPLA 
e a AMPLA a firmarem convênio; considerando convênio, instrumen-
talizado na forma de termo de contribuição n° 10/2022, firmado entre 
o CIMPLA e a AMPLA; considerando o protocolo de intenções e o 
estatuto do CIMPLA, o qual autoriza que os Municípios consorciados 
possam ceder servidores, em caráter definitivo, temporário e excep-
cional ao CIMPLA. considerando os princípios administrativos da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, su-
premacia do interesse público, indisponibilidade dos bens públicos e, 
mormente o da continuidade dos serviços públicos.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados, nos termos do art. 51 da Lei 
nº 8.666/93 e art. 23 do Decreto n° 6.017/07, os seguintes emprega-
dos públicos para comporem a Comissão Permanente de Licitação do 
CIMPLA:

I. Eder Eleutério Flores - PRESIDENTE;
II. Bruna Eduarda Resende do Carmo – SECRETÁRIA;
III. Edmilson José Silva – MEMBRO;
IV. Nathania Lemes de Carvalho – MEMBRO;
V. João Natal Bernardes – MEMBRO;
VI. Mario Lucio Mantovani Pereira – MEMBRO.

Art. 2º - O Presidente da Comissão será substituído, em 
seus impedimentos legais e eventuais, pela(o) Secretária(o).

Art. 3º - Revoga-se a portaria n° 03, de 01 de janeiro de 
2022.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Art. 5º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Araxá (MG), 01 de fevereiro de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA

-----------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 09, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022  

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO 
E EQUIPE DE APOIO PARA ATUAR NO DEPARTAMENTO

DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUL-
TIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ (CIMPLA). 

A Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifina-
litário do Planalto de Araxá (CIMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto do CIMPLA e, 

Considerando que o CIMPLA não possui hodiernamente 
número suficiente de empregados qualificados a comporem a 
equipe de apoio, nos termos do inciso IV, do artigo 3°, da Lei n° 
10.520/02, justifica-se a designação de empregados da AMPLA 
para comporem a respectiva equipe de apoio do CIMPLA; conside-
rando que o CIMPLA é constituído pelos Municípios que compõem a 
AMPLA e, que a associação e o consórcio funcionam no mesmo espa-
ço físico, havendo, inclusive, convênio firmado entre ambos, autori-
zado a utilização de equipe de pessoal administrativa e operacional da 
AMPLA para auxiliar no funcionamento do CIMPLA; considerando a 
Lei 11.107/05, que dispõe sobre os consórcios públicos; considerando 
o Decreto n° 6.017/07, que regulamenta a Lei 11.107/05; consideran-
do a dicção do artigo 23, do Decreto n° 6.017/07, o qual  dispõe que 
“os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, 
poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de 
cada um”; considerando, ainda, aprovação pela assembleia geral do 
CIMPLA da Resolução n° 06/2021 e, aprovação pela assembleia geral 
da AMPLA da Resolução n° 04/2021, as quais autorizam o CIMPLA 
e a AMPLA a firmarem convênio; considerando convênio, instrumen-
talizado na forma de termo de contribuição n° 10/2022, firmado entre 
o CIMPLA e a AMPLA; considerando a inexistência de emprega-
dos efetivos;  considerando o protocolo de intenções e o estatuto do 
CIMPLA, o qual autoriza que os Municípios consorciados possam 
ceder servidores, em caráter definitivo, temporário e excepcional ao 
CIMPLA. considerando os princípios administrativos da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, supremacia do 
interesse público, indisponibilidade dos bens públicos e, mormente o 
da continuidade dos serviços públicos.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados, nos termos do inciso IV, do 
art. 3º, da Lei n° 10.520/02, os seguintes empregados públicos para 
exercerem a função pregoeiro(s) e para comporem a respectiva equipe 
de apoio de pregão:

I – Pregoeiro(s):

a. Eder Eleutério Flores, inscrito no CPF sob n° 
719.628.086-53.

II – Equipe de apoio:

a. Bruna Eduarda Resende do Carmo;

b. Edmilson José Silva;

c. Nathania Lemes de Carvalho;

d. João Natal Bernardes;

e. Mario Lucio Mantovani Pereira.

Art. 2º - O pregoeiro e a respectiva equipe de apoio no-
meados por meio da presente portaria, terão dentre suas competên-
cias, a responsabilidade de recebimento das propostas e lances, a aná-
lise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação 
e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2022.

Art. 4º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Araxá (MG), 01 de fevereiro de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA
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PORTARIA Nº 18, DE 29 DE ABRIL DE 2022  

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE COORDE-
NADORA DE CONSÓRCIO DO CONSORCIO INTERMUNI-
CIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ.

A Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifina-
litário do Planalto de Araxá (CIMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto do CIMPLA, 

RESOLVE:
  
Art. 1º - Fica exonerada do cargo de Coordenadora de 

Consórcio do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto 
de Araxá (CIMPLA), a Sra. Rosiana de Oliveira Lopes Baptista, 
inscrita no CPF sob n° 213.258.878-38.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação, com efeitos a partir de 30 de abril de 2022.

Art. 3º Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Araxá (MG), 29 de abril de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA

--------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 19, DE 29 DE ABRIL DE 2022

DISPÕE SOBRE A NOMEÇÃO DE DIRETOR EXE-
CUTIVO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINA-
LITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ.

A Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifina-
litário do Planalto de Araxá (CIMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto do CIMPLA, e

Considerando o valor da remuneração do cargo de Dire-
tor Executivo, fixado no protocolo de Intenções e Contrato de Con-
sórcio Público do CIMPLA; Considerando o princípio da economi-
cidade, indisponibilidade dos bens públicos e supremacia do interesse 
público; Considerando o interesse em adequar a remuneração do 
cargo de Diretor Executivo, de forma a atender as necessidades do 
Consórcio, com gastos reduzidos, justos e equânimes; Considerando 
que a própria empregada pública, detentora de capacidade técnica e 
experiência, em procedimento de negociação, manifestou interesse 
no referido cargo com vencimentos reduzidos, ante o proporcional 
volume de serviços; Considerando se tratar de cargo de confiança de 
livre nomeação e exoneração; Considerando que o referido cargo se 
encontrava vago, não havendo afronta a irredutibilidade dos venci-
mentos; Considerando, por fim, os princípios da moralidade pública 
e impessoalidade;

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR a Sra. Rosiana de Oliveira Lopes 
Baptista, inscrita no CPF sob n° 213.258.878-38, para ocupar o cargo 
de Diretora Executiva do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário 
do Planalto de Araxá (CIMPLA).

Art. 2º A remuneração pelo desempenho das atribuições 
e funções atinentes ao cargo de Diretor(a) Executivo(a), será reduzida 
para R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação, com efeitos a partir de 01 de maio de 2022.

Art. 4º Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Araxá (MG), 29 de abril de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA

-----------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 22, DE 20 DE MAIO DE 2022  

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO 
E EQUIPE DE APOIO PARA ATUAR NO DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUL-
TIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ (CIMPLA). 

A Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifina-
litário do Planalto de Araxá (CIMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto do CIMPLA e, 

Considerando que o CIMPLA não possui hodiernamente 
número suficiente de empregados qualificados a comporem a 
equipe de apoio, nos termos do inciso IV, do artigo 3°, da Lei n° 
10.520/02, justifica-se a designação de empregados da AMPLA 
para comporem a respectiva equipe de apoio do CIMPLA; conside-
rando que o CIMPLA é constituído pelos Municípios que compõem a 
AMPLA e, que a associação e o consórcio funcionam no mesmo espa-
ço físico, havendo, inclusive, convênio firmado entre ambos, autori-
zado a utilização de equipe de pessoal administrativa e operacional da 
AMPLA para auxiliar no funcionamento do CIMPLA; considerando a 
Lei 11.107/05, que dispõe sobre os consórcios públicos; considerando 
o Decreto n° 6.017/07, que regulamenta a Lei 11.107/05; consideran-
do a dicção do artigo 23, do Decreto n° 6.017/07, o qual  dispõe que 
“os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, 
poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de 
cada um”; considerando, ainda, aprovação pela assembleia geral do 
CIMPLA da Resolução n° 06/2021 e, aprovação pela assembleia geral 
da AMPLA da Resolução n° 04/2021, as quais autorizam o CIMPLA 
e a AMPLA a firmarem convênio; considerando convênio, instrumen-
talizado na forma de termo de contribuição n° 10/2022, firmado entre 
o CIMPLA e a AMPLA; considerando a inexistência de emprega-
dos efetivos;  considerando o protocolo de intenções e o estatuto do 
CIMPLA, o qual autoriza que os Municípios consorciados possam 
ceder servidores, em caráter definitivo, temporário e excepcional ao 
CIMPLA. considerando os princípios administrativos da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, supremacia do 
interesse público, indisponibilidade dos bens públicos e, mormente o 
da continuidade dos serviços públicos.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados, nos termos do inciso IV, do 
art. 3º, da Lei n° 10.520/02, os seguintes empregados públicos para 
exercerem a função pregoeiro(s) e para comporem a respectiva equipe 
de apoio de pregão:

I – Pregoeiro(s):

b. Eder Eleutério Flores, inscrito no CPF sob n° 
719.628.086-53.

II – Equipe de apoio:
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f. Bruna Eduarda Resende do Carmo;
g. Edmilson José Silva;
h. Nathania Lemes de Carvalho;
i. João Natal Bernardes;
j. Mario Lucio Mantovani Pereira; 
k. Ana Vitória Silva Soares;
l. Vanessa Rabelo.

Art. 2º - O pregoeiro e a respectiva equipe de apoio no-
meados por meio da presente portaria, terão dentre suas competên-
cias, a responsabilidade de recebimento das propostas e lances, a aná-
lise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação 
e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 3º - Revoga-se a portaria n° 09, de 01 de fevereiro 
de 2022.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Art. 5º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Araxá (MG), 20 de maio de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA

-----------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 23, DE 20 DE MAIO DE 2022  

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO CONSÓRCIO INTER-
MUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARA-
XÁ (CIMPLA). 

A Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifina-
litário do Planalto de Araxá (CIMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto do CIMPLA e, 

Considerando que o CIMPLA não possui hodiernamente 
número suficiente de empregados qualificados a comporem a 
comissão permanente de licitação, na forma do art. 51, da Lei n° 
8.666/93, justifica-se a designação de servidores da AMPLA para 
comporem a Comissão Permanente de Licitação; considerando que 
o CIMPLA é constituído pelos Municípios que compõem a AMPLA 
e, que a associação e o consórcio funcionam no mesmo espaço físi-
co, havendo, inclusive, convênio firmado entre ambos, autorizado a 
utilização de equipe de pessoal administrativa e operacional da AM-
PLA para auxiliar no funcionamento do CIMPLA; considerando a Lei 
11.107/05, que dispõe sobre os consórcios públicos; considerando o 
Decreto n° 6.017/07, que regulamenta a Lei 11.107/05; considerando 
a dicção do artigo 23, do Decreto n° 6.017/07, o qual  dispõe que 
“os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, 
poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de 
cada um”; considerando, ainda, aprovação pela assembleia geral do 
CIMPLA da Resolução n° 06/2021 e, aprovação pela assembleia ge-
ral da AMPLA da Resolução n° 04/2021, as quais autorizam o CI-
MPLA e a AMPLA a firmarem convênio; considerando convênio, 
instrumentalizado na forma de termo de contribuição n° 10/2022, 
firmado entre o CIMPLA e a AMPLA; considerando o protocolo de 
intenções e o estatuto do CIMPLA, o qual autoriza que os Municípios 
consorciados possam ceder servidores, em caráter definitivo, tempo-
rário e excepcional ao CIMPLA. considerando os princípios admi-
nistrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, supremacia do interesse público, indisponibilidade dos 
bens públicos e, mormente o da continuidade dos serviços públicos.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados, nos termos do art. 51 da Lei 
nº 8.666/93 e art. 23 do Decreto n° 6.017/07, os seguintes emprega-
dos públicos para comporem a Comissão Permanente de Licitação do 
CIMPLA:

VII. Eder Eleutério Flores - PRESIDENTE;
VIII. Bruna Eduarda Resende do Carmo – MEMBRO;
IX. Edmilson José Silva – MEMBRO;
X. Nathania Lemes de Carvalho – MEMBRO;
XI. João Natal Bernardes – MEMBRO;
XII. Mario Lucio Mantovani Pereira – MEMBRO;
XIII. Ana Vitória Silva Soares – MEMBRO;
XIV. Vanessa Rabelo – MEMBRO;

Art. 2º - O Presidente da Comissão será substituído, em 
seus impedimentos legais e eventuais, por membro designado pela 
Presidência.

Art. 3º - Revoga-se a portaria n° 08, de 01 de fevereiro 
de 2022.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Art. 5º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Araxá (MG), 20 de maio de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA

-----------------------------------------------------------------------------------

O CIMPLA Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do 
Planalto de Araxá – MG. Aviso de publicação de Licitação – AVISO 
DE ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS. Intenção: Adesão (Ca-
rona) a Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 61/2021 
– ATA de Registro de Preços nº 087/2021, através de sua presidente, 
Sra. Maura Assunção de Melo Pontes, faz publicar o extrato resumido 
de Adesão à Ata de Registro de Preços (Carona) nº 087/2021, que tem 
como objeto no pregão original a Aquisição eventual, futura e parce-
lada de materiais elétricos para atender as demandas do Município 
de Uruaçu-GO, em favor do Fornecedor DELVALLE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA - ME, CNPJ Nº. 37.227.550/0001-58, com sede 
na rua R15, nº 129, quadra R7, lote 07, setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 
74.125-070. O valor Global que o CIMPLA tenciona adquirir: R$ 
168.711,30 (Cento e sessenta e oito mil e setecentos e onze reais 
e trinta centavos), com fundamento legal no artigo 22 do Decreto 
Federal nº. 7.892/2013 e artigo 15, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Autorização de Adesão à ata de registro de preços emitida 
pela gestora da Ata de Registro de Preços do Município de Uruaçu 
(GO), Sra. Idelma Moreira de Souza Santos. 

Araxá-MG, 19/05/2022

MAURA ASSUNÇÃO DE MELO PONTES
Presidente - CIMPLA.

-----------------------------------------------------------------------------------

O CIMPLA Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do 
Planalto de Araxá – MG. Aviso de Licitação - Chamamento Público na 
modalidade CREDENCIAMENTO, INEXIBILIDADE Nº 004/2022. 
O CIMPLA comunica aos interessados que realizará Processo Licita-
tório na modalidade CREDENCIAMENTO de nº 04/2022, que tem 
por objeto o CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALI-
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PORTARIA Nº 01, DE 03 DE JANEIRO DE 2022  

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MU-
NICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ 
(AMPLA). 

A Presidente da Associação dos Municípios da Micror-
região do Planalto de Araxá (AMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto da AMPLA,

Considerando que o AMPLA não possui hodiernamente 
número suficiente de empregados qualificados a comporem a 
comissão permanente de licitação, na forma do art. 51, da Lei 
n° 8.666/93, justifica-se a designação de empregados do CIMPLA 
para comporem a Comissão Permanente de Licitação; consideran-
do que o CIMPLA é constituído pelos Municípios que compõem 
a AMPLA e, que a associação e o consórcio funcionam no mesmo 
espaço físico, havendo, inclusive, convênio firmado entre ambos, 
autorizado a utilização de equipe de pessoal administrativa e opera-
cional da AMPLA para auxiliar no funcionamento do CIMPLA e o 
inverso; considerando a Lei 11.107/05, que dispõe sobre os consór-
cios públicos; considerando o Decreto n° 6.017/07, que regulamenta 
a Lei 11.107/05; considerando a dicção do artigo 23, do Decreto n° 
6.017/07, o qual  dispõe que “os entes da Federação consorciados, ou 
os com eles conveniados, poderão ceder-lhe servidores, na forma e 
condições da legislação de cada um”; considerando, ainda, aprovação 
pela assembleia geral do CIMPLA da Resolução n° 06/2021 e, apro-
vação pela assembleia geral da AMPLA da Resolução n° 04/2021, as 
quais autorizam o CIMPLA e a AMPLA a firmarem convênio; consi-
derando convênio, instrumentalizado na forma de termo de contribui-
ção n° 10/2022, firmado entre o CIMPLA e a AMPLA; considerando 
o protocolo de intenções e o estatuto do CIMPLA, o qual autoriza 
que os Municípios consorciados possam ceder servidores, em cará-
ter definitivo, temporário e excepcional ao CIMPLA e a AMPLA. 
considerando a inexistência de empregados que compõem o quadro 
permanente da AMPLA; considerando os princípios administrativos 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
supremacia do interesse público, indisponibilidade dos bens públicos 
e, mormente o da continuidade dos serviços públicos.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados, nos termos do art. 51 da Lei 
nº 8.666/93 e art. 23 do Decreto n° 6.017/07, os seguintes emprega-
dos públicos para comporem a Comissão Permanente de Licitação do 
AMPLA:

I. Eder Eleutério Flores - PRESIDENTE;
II. Bruna Eduarda Resende do Carmo – SECRETÁRIA;
III. Edmilson José Silva – MEMBRO;
IV. Nathania Lemes de Carvalho – MEMBRO;
V. João Natal Bernardes – MEMBRO;
VI. Mario Lucio Mantovani Pereira – MEMBRO.

Art. 2º - O Presidente da Comissão será substituído, em 
seus impedimentos legais e eventuais, pela(o) Secretária(o).

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação, com efeitos a partir 03 de janeiro de 2022.

Art. 5º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Araxá (MG), 03 de janeiro de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente da AMPLA

-----------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 02, DE 03 DE JANEIRO DE 2022  

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO 
E EQUIPE DE APOIO PARA ATUAR NO DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 
MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ (AMPLA). 

A Presidente da Associação dos Municípios da Micror-
região do Planalto de Araxá (AMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto da AMPLA,

Considerando que o AMPLA não possui hodiernamente 
número suficiente de empregados qualificados a comporem a 
comissão permanente de licitação, na forma do art. 51, da Lei n° 
8.666/93, justifica-se a designação de empregados do CIMPLA para 
comporem a Comissão Permanente de Licitação; considerando que o 
CIMPLA é constituído pelos Municípios que compõem a AMPLA e, 
que a associação e o consórcio funcionam no mesmo espaço físico, 
havendo, inclusive, convênio firmado entre ambos, autorizado a uti-
lização de equipe de pessoal administrativa e operacional da AMPLA 
para auxiliar no funcionamento do CIMPLA e o inverso; consideran-
do a Lei 11.107/05, que dispõe sobre os consórcios públicos; con-
siderando o Decreto n° 6.017/07, que regulamenta a Lei 11.107/05; 
considerando a dicção do artigo 23, do Decreto n° 6.017/07, o qual  
dispõe que “os entes da Federação consorciados, ou os com eles 
conveniados, poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da

ZADAS PARA CIRUGIAS ELETIVAS, EXAMES, CONSULTAS E 
CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, DESTINADAS A ATENDER 
OS ENTES CONSORCIADOS AO CONSORCIO INTERMUNICI-
PAL MULTIFINALITARIO DO PLANALTO DE ARAXA – CIM-
PLA. O edital estará disponível a partir do dia 23 de maio de 2022. A 
entrega dos envelopes de habilitação jurídica iniciara no dia 02 de ju-
nho de 2022 das 08:00hs às 11h00min e das 13h00mim às 17h00min. 

O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados pelos e-mail 
ampla.araxa@gmail.com e licitacao@cimpla.com.br 

Araxá-MG, 19/05/2022

MAURA ASSUNÇÃO DE MELO PONTES
Presidente do CIMPLA
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legislação de cada um”; considerando, ainda, aprovação pela assem-
bleia geral do CIMPLA da Resolução n° 06/2021 e, aprovação pela 
assembleia geral da AMPLA da Resolução n° 04/2021, as quais au-
torizam o CIMPLA e a AMPLA a firmarem convênio; considerando 
convênio, instrumentalizado na forma de termo de contribuição n° 
10/2022, firmado entre o CIMPLA e a AMPLA; considerando o pro-
tocolo de intenções e o estatuto do CIMPLA, o qual autoriza que os 
Municípios consorciados possam ceder servidores, em caráter defini-
tivo, temporário e excepcional ao CIMPLA e a AMPLA. consideran-
do a inexistência de empregados que compõem o quadro permanente 
da AMPLA; considerando os princípios administrativos da legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, supremacia 
do interesse público, indisponibilidade dos bens públicos e, mormente 
o da continuidade dos serviços públicos.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados, nos termos do inciso IV, do 
art. 3º, da Lei n° 10.520/02, os seguintes empregados públicos para 
exercerem a função pregoeiro(s) e para comporem a respectiva equipe 
de apoio de pregão:

I – Pregoeiro(s):

a. Eder Eleutério Flores, inscrito no CPF sob n° 
719.628.086-53.

II – Equipe de apoio:

a. Bruna Eduarda Resende do Carmo;
b. Edmilson José Silva;
c. Nathania Lemes de Carvalho;
d. João Natal Bernardes;
e. Mario Lucio Mantovani Pereira.

Art. 2º - O pregoeiro e a respectiva equipe de apoio no-
meados por meio da presente portaria, terão dentre suas competên-
cias, a responsabilidade de recebimento das propostas e lances, a aná-
lise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação 
e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação, com efeitos a partir de 03 de janeiro de 2022.

Art. 4º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Araxá (MG), 03 de janeiro de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente da AMPLA

-----------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 04, DE 13 DE MAIO DE 2022

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGA-
DO PARA EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DE TESOUREIRO 
DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO 
DO PLANALTO DE ARAXÁ (AMPLA).

A Presidente da Associação dos Municípios da Micror-
região do Planalto de Araxá (AMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto da AMPLA,

Considerando que o CIMPLA é constituído pelos Mu-
nicípios que compõem a AMPLA e, que a associação e o consórcio 
funcionam no mesmo espaço físico, havendo, inclusive, convênio 
firmado entre ambos, autorizado a utilização de equipe de pessoal ad-

ministrativa e operacional da AMPLA para auxiliar no funcionamento 
do CIMPLA e, o inverso; considerando a Lei 11.107/05, que dispõe 
sobre os consórcios públicos; considerando o Decreto n° 6.017/07, 
que regulamenta a Lei 11.107/05; considerando dicção do artigo 23, 
do Decreto n° 6.017/07, o qual dispõe que “os entes da Federação 
consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe servi-
dores, na forma e condições da legislação de cada um”; considerando, 
ainda, aprovação pela assembleia geral do CIMPLA da Resolução n° 
06/2021 e, aprovação pela assembleia geral da AMPLA da Resolução 
n° 04/2021, as quais autorizam o CIMPLA e a AMPLA a firmarem 
convênio; considerando convênio, instrumentalizado na forma de ter-
mo de contribuição n° 10/2022, firmado entre o CIMPLA e a AM-
PLA; considerando que o agente designado é empregado do CIMPLA 
e, mediante convênio entre a AMPLA e o CIMPLA, é perfeitamente 
legal a cessão do funcionário para o exercício da função de tesou-
reiro da AMPLA; considerando que o referido empregado também 
é TESOUREIRO do CIMPLA; considerando a inexistência de em-
pregados que compõem o quadro permanente da Associação; consi-
derando art. 20, item 17, o qual dispõe que compete privativamente 
ao Presidente da AMPLA, “designar tesoureiro de sua confiança, que 
em conjunto com o Presidente autorizará pagamentos e movimentará 
recursos financeiros da Associação”; considerando os princípios ad-
ministrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicida-
de, eficiência, supremacia do interesse público, indisponibilidade dos 
bens públicos e, mormente o da continuidade dos serviços públicos.

RESOLVE:

Art. 1º Designar MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
CAMPOS PONTES, inscrito no CPF sob n° 110.976.826-50, para o 
exercício das funções de TESOUREIRO da Associação dos Municí-
pios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA).

Art. 2º As atribuições de TESOUREIRO da AMPLA se 
limitam:

I - emitir cheques, abrir contas de deposito, autorizar 
cobrança, utilizar credito aberto na forma e condições, receber, pas-
sar recibo e dar quitação, solicitar saldos extratos e comprovantes, 
requisitar talonários de cheques, autorizar debito em conta relativo 
a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, requisitar 
cheques devolvidos, endossar cheque, requisitar cartão eletrônico, 
sustar/contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, 
efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desblo-
quear senhas, efetuar saques- conta correntes, efetuar saques- pou-
pança, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar movimento 
financeiro, consultar contas/aplicações programas repasse recurso, 
liberar arquivos de pagamentos no gerente financeiro, solicitar sal-
dos/extratos de operações de credito, emitir comprovantes, efetuar 
transferência para a mesma titularidade, encerrar contas de deposi-
to, consultar obrigações do debito direto autorizado, assinar instru-
mento de convenio, assinar instrumento de credito, assinar aditivo de 
qualquer espécie e assinar contrato de abertura de credito.

      
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publi-

cação, com efeitos a partir de 16 de maio de 2022.

Art. 4º Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Araxá (MG), 13 de maio de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente da AMPLA 
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PORTARIA Nº 05, DE 20 DE MAIO DE 2022  

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MU-
NICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ 
(AMPLA). 

A Presidente da Associação dos Municípios da Micror-
região do Planalto de Araxá (AMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto da AMPLA,

Considerando que o AMPLA não possui hodiernamente 
número suficiente de empregados qualificados a comporem a 
comissão permanente de licitação, na forma do art. 51, da Lei 
n° 8.666/93, justifica-se a designação de empregados do CIMPLA 
para comporem a Comissão Permanente de Licitação; consideran-
do que o CIMPLA é constituído pelos Municípios que compõem 
a AMPLA e, que a associação e o consórcio funcionam no mesmo 
espaço físico, havendo, inclusive, convênio firmado entre ambos, 
autorizado a utilização de equipe de pessoal administrativa e opera-
cional da AMPLA para auxiliar no funcionamento do CIMPLA e o 
inverso; considerando a Lei 11.107/05, que dispõe sobre os consór-
cios públicos; considerando o Decreto n° 6.017/07, que regulamenta 
a Lei 11.107/05; considerando a dicção do artigo 23, do Decreto n° 
6.017/07, o qual  dispõe que “os entes da Federação consorciados, ou 
os com eles conveniados, poderão ceder-lhe servidores, na forma e 
condições da legislação de cada um”; considerando, ainda, aprovação 
pela assembleia geral do CIMPLA da Resolução n° 06/2021 e, apro-
vação pela assembleia geral da AMPLA da Resolução n° 04/2021, as 
quais autorizam o CIMPLA e a AMPLA a firmarem convênio; consi-
derando convênio, instrumentalizado na forma de termo de contribui-
ção n° 10/2022, firmado entre o CIMPLA e a AMPLA; considerando 
o protocolo de intenções e o estatuto do CIMPLA, o qual autoriza 
que os Municípios consorciados possam ceder servidores, em cará-
ter definitivo, temporário e excepcional ao CIMPLA e a AMPLA. 
considerando a inexistência de empregados que compõem o quadro 
permanente da AMPLA; considerando os princípios administrativos 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
supremacia do interesse público, indisponibilidade dos bens públicos 
e, mormente o da continuidade dos serviços públicos.

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados, nos termos do art. 51 da Lei 

nº 8.666/93 e art. 23 do Decreto n° 6.017/07, os seguintes emprega-
dos públicos para comporem a Comissão Permanente de Licitação do 
AMPLA:

VII. Eder Eleutério Flores - PRESIDENTE;
VIII. Bruna Eduarda Resende do Carmo – MEMBRO;
IX. Edmilson José Silva – MEMBRO;
X. Nathania Lemes de Carvalho – MEMBRO;
XI. João Natal Bernardes – MEMBRO;
XII. Mario Lucio Mantovani Pereira – MEMBRO;
XIII. Ana Vitória Silva Soares – MEMBRO;
XIV. Vanessa Rabelo – MEMBRO.

Art. 2º - O Presidente da Comissão será substituído, em 
seus impedimentos legais e eventuais, por membro designado pela 
Presidência.

Art. 3º - Revoga-se a portaria n° 01, de 03 de janeiro de 
2022.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Art. 5º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Araxá (MG), 20 de maio de 2022

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente da AMPLA

-----------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 06, DE 20 DE MAIO DE 2022  

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO 
E EQUIPE DE APOIO PARA ATUAR NO DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 
MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ (AMPLA). 

A Presidente da Associação dos Municípios da Micror-
região do Planalto de Araxá (AMPLA), Sra. Maura Assunção de 
Melo Pontes, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo es-
tatuto da AMPLA,

Considerando que o AMPLA não possui hodiernamente 
número suficiente de empregados qualificados a comporem a 
comissão permanente de licitação, na forma do art. 51, da Lei 
n° 8.666/93, justifica-se a designação de empregados do CIMPLA 
para comporem a Comissão Permanente de Licitação; consideran-
do que o CIMPLA é constituído pelos Municípios que compõem 
a AMPLA e, que a associação e o consórcio funcionam no mesmo 
espaço físico, havendo, inclusive, convênio firmado entre ambos, 
autorizado a utilização de equipe de pessoal administrativa e opera-
cional da AMPLA para auxiliar no funcionamento do CIMPLA e o 
inverso; considerando a Lei 11.107/05, que dispõe sobre os consór-
cios públicos; considerando o Decreto n° 6.017/07, que regulamenta 
a Lei 11.107/05; considerando a dicção do artigo 23, do Decreto n° 
6.017/07, o qual  dispõe que “os entes da Federação consorciados, ou 
os com eles conveniados, poderão ceder-lhe servidores, na forma e 
condições da legislação de cada um”; considerando, ainda, aprovação 
pela assembleia geral do CIMPLA da Resolução n° 06/2021 e, apro-
vação pela assembleia geral da AMPLA da Resolução n° 04/2021, as 
quais autorizam o CIMPLA e a AMPLA a firmarem convênio; consi-
derando convênio, instrumentalizado na forma de termo de contribui-
ção n° 10/2022, firmado entre o CIMPLA e a AMPLA; considerando 
o protocolo de intenções e o estatuto do CIMPLA, o qual autoriza 
que os Municípios consorciados possam ceder servidores, em cará-
ter definitivo, temporário e excepcional ao CIMPLA e a AMPLA. 
considerando a inexistência de empregados que compõem o quadro 
permanente da AMPLA; considerando os princípios administrativos 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
supremacia do interesse público, indisponibilidade dos bens públicos 
e, mormente o da continuidade dos serviços públicos.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados, nos termos do inciso IV, do 
art. 3º, da Lei n° 10.520/02, os seguintes empregados públicos para 
exercerem a função pregoeiro(s) e para comporem a respectiva equipe 
de apoio de pregão:

I – Pregoeiro(s):

b. Eder Eleutério Flores, inscrito no CPF sob n° 
719.628.086-53.

II – Equipe de apoio:

f. Bruna Eduarda Resende do Carmo;
g. Edmilson José Silva;
h. Nathania Lemes de Carvalho;
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i. João Natal Bernardes;
j. Mario Lucio Mantovani Pereira;
k. Ana Vitória Silva Soares;
l. Vanessa Rabelo.

Art. 2º - O pregoeiro e a respectiva equipe de apoio no-
meados por meio da presente portaria, terão dentre suas competên-
cias, a responsabilidade de recebimento das propostas e lances, a aná-
lise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação 
e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 3º - Revoga-se a portaria n° 02, de 03 de janeiro 

2022.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Art. 5º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Araxá (MG), 20 de maio de 2022.

Pref. Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente da AMPLA
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