DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG
Órgão Oficial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 466 de 20/09/2021 - Ano 1 / nº 130 - Sexta, 27 de maio de 2022
Art. 1º. Fica alterada a redação do artigo 1º do Decreto
nº 889 de 13 de maio de 2022, passando a vigorar com a seguinte
redação:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 913 - DE 27 DE MAIO DE 2022
Altera a redação do art. 1º Decreto nº 889 de 13 de
maio de 2022, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, e, considerando o disposto na alínea “a”,
parágrafo único, do art. 67, da Lei Orgânica do Município de Araxá,
DECRETA:

“Art. 1º. Ficam delegadas ao Secretário Municipal de
Fazenda, Planejamento e Gestão, as competências previstas nos
artigos 231, 243 e 246 da Lei Municipal nº 1.288/1974, podendo
para tanto determinar a instauração de processo administrativo
disciplinar, de ofício ou mediante representação, após receber
relatório final circunstanciado decidir pela absolvição ou punição,
devendo indicar a pena aplicável ou sugerir providências de interesse
público, e ainda, poderá determinar o afastamento preventivo de
servidor público municipal”.
publicação.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua
RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá
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SETOR DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
Aviso de Licitação.
Pregão Eletrônico nº 09.089/2022.
Processo 123/2022.
O Município torna público a contratação de empresa especializada para instalação e confecção de fachadas externas, totens,
placas, letreiros, painéis para identificação, iluminação e película
de vidraças para identificação do novo “espaço do conhecimento”
- Biblioteca Municipal de Araxá e Universidade Aberta do Brasil.
Acolhimento das propostas 30/05/2022 a partir das 08:00 horas até
14/06/2022 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início
da sessão de disputa de preços dia 14/06/2022 às 08:35 horas. Local:
www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.
licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 30/05/2022. Setor de
Licitações: 0(34)3691-7082.
Rubens Magela da Silva
Prefeito Municipal
25/05/2022.
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PUBLICAÇÃO DE DESPACHO.
DESPACHO.
Maura Assunção de Melo Pontes, Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, considerando que restou verificado nos autos do processo licitatório n° 08/2022, pregão presencial n° 001/2022, vícios procedimentais na pesquisa mercadológica,
os quais não são passiveis de convalidação; considerando o Poder
da Tutela Administrativa, consistente na possibilidade de a administração pública revogas seus atos que estejam eivados de ilegalidade;
considerando que não foram assumidas quaisquer obrigações contratuais decorrentes dos presentes autos e, sequer há licitante vencedor
do certame, haja vista que a assentada se restou deserta; considerando
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
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e eficiência; considerando o princípio da indisponibilidade e supremacia do interesse público, que deve revestir os atos administrativos;
RESOLVE:
DECLARAR NULO o Processo Licitatório n° 008/2022,
Pregão Presencial n° 001/2022, que tem por objeto a aquisição de
combustíveis, óleos lubrificantes e outros para atender a frota de veículos do CIMPLA, com supedâneo na motivação acima exposta, por
vicio de legalidade, não passível de convalidação, sendo a declaração
de nulidade, medida imperativa que se impõe. Registre-se. Publica-se.
Cumpra-se.
Araxá (MG), 18 de maio de 2022.
Maura Assunção de Melo Pontes
Presidente do CIMPLA.

