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DECRETO Nº 1.717    -    DE 19 DE JUNHO DE 2015
Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com as Leis Municipais n° 
6.794/2014 e 6.615/2014, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado o Senhor CLEYTON PEREIRA do cargo em comissão de Chefe de Setor lotado na Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2015.
Art. 2º. Fica exonerada a Senhora ANA LÚCIA DE OLIVEIRA BORGES do cargo em comissão de Chefe de Setor 
lotada na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, retroagindo seus efeitos a 03 de junho de 2015.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.719    -    DE 19 DE JUNHO DE 2015

Dispõe sobre o provimento de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com as Leis Municipais n° 
6.794/2014 e 6.615/2014, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Senhora LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS PONTES ao cargo em comissão de Supervisora 
da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de junho de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.723   -    DE 29 DE JUNHO DE 2015

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com as Leis Municipais n° 
6.794/2014 e 6.615/2014, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado o Senhor JOSÉ DONIZETI DAMI do cargo em comissão de Chefe de Departamento lotado na 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus a partir de 30 de junho de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.724   -    DE 29 DE JUNHO DE 2015

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com as Leis Municipais n° 
6.794/2014 e 6.615/2014, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Senhor CÁSSIO HENRIQUE BORGES do cargo em comissão de Chefe de Departamento 
lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus a partir de 01 de julho de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

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

DECRETO Nº 1.725   -    DE 29 DE JUNHO DE 2015
Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com as Leis Municipais n° 
6.794/2014 e 6.615/2014, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerada a Senhora MARIA SIMONE SILVA ABRÃO do cargo em comissão de Assessor Executivo I 
lotada no Gabinete do Prefeito.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus a partir de 30 de junho de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 6.892   -   DE 01 DE JULHO DE 2015

Altera o artigo 4.º da Lei Municipal n.º 6.184 de 03 de abril 
de 2012 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterado o artigo 4.º da Lei Municipal n.º 6.184 de 03 de abril de 2012, que terá a seguinte redação:
“Art. 4º. Ficam criados os cargos efetivos previstos no Anexo I da presente, em termos quantitativos e qualitativos.
§ 1.º. Até a realização do concurso, fi ca o poder executivo autorizado a ceder pessoal necessário ao funcionamento 
daquele Instituto e este a contratar temporariamente pessoal técnico nas vagas criadas, para o desenvolvimento de 
trabalhos especializados.
§ 2.º. Fica ressalvado o direito de regresso do servidor cedido, com todos os benefícios adquiridos na função pregres-
sa.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 6.893   -   DE 01 DE JULHO DE 2015

Autoriza a concessão de uso do Matadouro Municipal e 
do serviço de abate mediante concorrência pública e dá 
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a realizar concorrência pública para a concessão do serviço público mu-
nicipal de abate de animais com uso do bem público constituído pelo Matadouro e Frigorífi co municipais e todas suas 
benfeitorias, bens móveis e equipamentos já instalados, contratando com aquele que oferecer maior valor mensal a 
título de remuneração pela concessão.
Art. 2º - A concessão do que trata esta Lei outorgará o direito de uso com exclusividade, para os mesmos fi ns, do imó-
vel onde funciona atualmente o Matadouro e Frigorífi co Municipal e de suas dependências, instalações, maquinários e 
todos os bens existentes na área de concessão, confi gurados em planta geral de situação, avaliados pelo seu total e 
fi xados em inventário, antes da transferência ao concessionário.
Art. 3º - A concessão será outorgada pelo prazo máximo de 10 (dez) anos, prorrogáveis por até mais 10 (dez) anos, 
fi ndo o qual os bens públicos de que for objeto reverterão, sem ônus algum, à municipalidade, no estado em que se 
encontrarem, nos termos do contrato que for celebrado com o ganhador da concorrência.
Parágrafo Único – As benfeitorias, de quaisquer naturezas, realizadas no imóvel reverterão ao patrimônio da munici-
palidade ao fi nal da concessão, sem quaisquer indenizações devidas ao concessionário.
Art. 4º - A remuneração devida pelo concessionário será apurada em procedimento licitatório no forma da Lei 8.666/93 
e da 8.987/95, sendo vencedor o que ofertar a maior proposta de pagamento mensal pela concessão, devendo ser 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE ARAXÁ
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EXTRATO DE CONTRATO 01.001/2015 – A FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ e Celia Alves 
Rodrigues, valor global: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), fi rmam o contrato de profi ssional para 
prestação de serviços de assessoria contábil para atender as necessidades da Fundação Cultural Calmon Barreto de 

Araxá-MG, pelo período de 03/06/2015 a 02/06/2016. Magali Cunha Porfírio Borges – Presidente da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá. 03/06/2015.

“Extrato do 1º T.A do contrato da licitação nº 08.008.1/2014, entre a Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá 
e o Senhor Mauricio Delfi no da Silva, fi rmando aditamento do contrato celebrado em 03/07/2014, prorrogando o venci-
mento para 31/12/2015, mantendo o preço inicialmente contratadas. Araxá 30 de junho de 2015. Valeria Santos Sena 
de Oliveira.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Extrato do 1º T.A do contrato da licitação nº 08.008.2/2014, entre a Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá 
e a Senhora Nilce Aparecida Carneiro, fi rmando aditamento do contrato celebrado em 03/07/2014, prorrogando o 
vencimento para 31/12/2015, mantendo o preço inicialmente contratadas. Araxá 30 de junho de 2015. Valeria Santos 
Sena de Oliveira.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Extrato do 1º T.A do contrato da licitação nº 08.008.3/2014, entre a Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá 
e o Senhor Messias Batista da Silva, fi rmando aditamento do contrato celebrado em 03/07/2014, prorrogando o venci-
mento para 31/12/2015, mantendo o preço inicialmente contratadas. Araxá 30 de junho de 2015. Valeria Santos Sena 
de Oliveira.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Extrato do 1º T.A do contrato da licitação nº 08.008.4/2014, entre a Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá e 
a Senhora Rosilena Ribeiro Chaves mendes, fi rmando aditamento do contrato celebrado em 03/07/2014, prorrogando 
o vencimento para 31/12/2015, mantendo o preço inicialmente contratadas. Araxá 30 de junho de 2015. Valeria Santos 
Sena de Oliveira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá

afi xada no valor mínimo mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que será corrigido anualmente pelo índice 
ofi cial aplicada pela administração para correção de seus tributos.
Art. 5º - Pela prestação dos serviços fi cam fi xados os seguintes valores a título de tarifa pela utilização dos serviços 
de abate que serão concedidos:
I. Abate de bovinos – 2 UFPA;
II. Abate de suínos – 1 UFPA;
III. Abate de ovinos e caprinos – 1 UFPA.
Art. 6º - Não será permitido ao concessionário transferir direitos, como ainda, lhe será vedado gravar ou alienar, no 
todo ou em parte, os bens da concessão, sem que, para qualquer desses atos, obtenha prévia e expressa autorização 
do concedente. 
Art. 7º - O contrato de concessão fi cará sempre sujeito à regulamentação e fi scalização do Município, subordinando-se 
às mesmas exigências formais e substanciais dos demais contratos administrativos.
Art. 8º - O Município poderá revogar a concessão em razão da falta contratual ou inaptidão por parte do concessio-
nário para executar o serviço na forma estabelecida, com o direito de haver da empresa faltosa os danos resultantes 
da inexecução contratual; ou retomá-la mediante encampação ou resgate por motivo de conveniência ou interesse 
administrativo, assegurada neste caso ao concessionário, indenização pelos prejuízos que efetivamente o ato do 
Poder Público lhe acarretar, incluídos nesses prejuízos os lucros cessantes e os danos emergentes, calculados na 
conformidade da Lei Civil.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

DECRETO Nº 1.732   -    DE 02 DE JULHO DE 2015
Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado o Senhor LUIZ ANTONIO PEREIRA MARINS do cargo em comissão de Assessor Especial do 
Gabinete do Prefeito.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.733   -    DE 02 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado o Senhor EDER ELEUTÉRIO FLORES do cargo em comissão de Chefe de Departamento 
lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.734   -    DE 03 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre exoneração a pedido de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei n° 6.615/2014, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado a pedido, o Senhor JÚLIO CÉSAR CARDOSO MARIANO do cargo em comissão de Contro-
lador Geral do Município.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 03 de julho de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 1.735   -    DE 03 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre exoneração a pedido de cargo em comissão que 
menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei n° 6.615/2014, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado a pedido, o Senhor JOSÉ CLEMENTINO DOS SANTOS do cargo de Secretário Municipal de 
Fazenda e Planejamento.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 03 de julho de 2015.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

MUNICÍPIO ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. O MUNICÍPIO ARAXÁ/MG, torna público abertura Pregão Presencial 
F8.021/2015. Aquisição de dietas enterais, parenterais, suplementos alimentares, leites especiais e materiais descar-
táveis para fornecimento a pacientes em atendimento aos mandados judiciais e demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde. Abertura 20/07/2015 09:00 hs. Edital disponível: 08/07/2015. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Dr. Aracely 
de Paula, Prefeito Municipal - 02/07/2015. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG. Retifi cação Edital. CONCORRÊNCIA 03.007/2015. O Município de Araxá-MG, comunica 
aos interessados que foi feita retifi cação no Edital de concorrência nº 03.007/2015, tipo empreitada por menor preço 
unitário, destinado a contratação de empresa de engenharia civil especializada em serviços de terraplenagem e pavi-
mentação asfáltica para execução de serviços de operação tapa buraco, com CBUQ (concreto betuminoso usinado 
a quente) em toda malha urbana do município de Araxá, conforme previstos neste edital e seus anexos. A sessão 
para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial será a mesma prevista no edital de abertura 
(17/07/2015 às 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h15min). O edital de retifi cação estará disponível no site www.
araxa.mg.gov.br. Araxá 30 de junho de 2015 - Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG – Julgamento Proposta de Preço Tomada de Preços 02.009/2015. Contratação de empresa 
especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de mão de obra, para reforma da Escola Municipal Fran-
cisco Primo de Melo. Vencedora: DaMata Engenharia LTDA, valor global: R$ 349.513,83. Período 5 meses. Dr. Aracely 
de Paula, Prefeito Municipal, 01/07/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG - Revogação Tomada de Preços 02.004/2015 – Fica revogado o processo licitatório em epí-
grafe conforme motivos insertos no processo. Dr. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 10/06/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG - Extrato de Termo Aditivo Pregão Presencial  08.049/2014. O Município de Araxá e Antônio 
Farid Comércio e Importação, fi rmam aditamento contrato celebrado 09/06/14 vencendo 09/06/15, acrescentando 25% 
nas quantidades inicialmente contratadas. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 20/05/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG – Extrato de Termo de Homologação - Pregão Presencial 08.131/2014. Aquisição de materiais 
de limpeza para atender as atividades da Fada, Recanto do Idoso e Apae, recursos liberados através dos Convênios 
776973/2012, 776972/2012, 776974/2012, fi rmados entre a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e o Minis-
tério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Vencedoras: Antônio Farid Comércio e Importação LTDA, itens: 
01, 02, 04, 08, 13, 16, 19, 21, 23, 29, 30, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 48, 51, 53, 54, 57, 59, 61, 64, 67 e 69,  valor global: R$ 
106.671,14; Supermercado Paula & Paula LTDA – ME, itens: 06, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 
37, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 63, 65 e 68, valor global: R$ 92.692,25. Dr. Aracely de Paula, Prefeito 
Municipal, 10/06/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Presencial 08.131/2014 – O Município de Araxá e An-
tônio Farid Comércio e Importação LTDA, valor global: R$ 106.671,14; Supermercado Paula & Paula LTDA ME, valor 
global: R$ 92.692,25, fi rmam aquisição de materiais de limpeza para atender as atividades da Fada, Recanto do Idoso 
e Apae, recursos liberados através dos Convênios 776973/2012, 776972/2012, 776974/2012, fi rmados entre a Secre-
taria Municipal de Ação e Promoção Social e o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Dr. Aracely 
de Paula, 11/06/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Presencial 08.028/2014 – O Município de Araxá e Dis-
tribuidora de Peças Carvalho LTDA, valor global: R$ 167.602.50; Molas Andrade LTDA; valor global: R$ 162.211,00, 
fi rmam registro de preço para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos que atendem a diversas 
secretarias da PMA. Dr. Aracely de Paula, 02/02/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA – 04.007/2015 – Considerando o parecer jurídico juntado ao processo 
de solicitação de locação de imóvel urbano, situado na Rua Dr. Franklin de Castro, 178, centro, nesta cidade, com 
início em 01/05/2015 à 30/04/2016, destinado ao atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Parcerias, para funcionamento do Centro de Apoio ao Trabalhador – SINE, considerada fi nalidade precípua da Ad-
ministração, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha, inclusive quanto ao preço, 
estando este dentro dos praticados no mercado, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais. RATIFICO a 
condição de Dispensa enquadrando – a nos dispositivos legais previstos na Lei de Licitações e contratos. Dr. Aracely 

de Paula, Prefeito Municipal, 29/04/2015.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATO 04.007/2015 – O Município de Araxá e locadora ELISIA MARIA FREITAS FONSECA, 
contratam entre si a locação de imóvel urbano, situado na Rua Dr. Franklin de Castro, 178, Centro, nesta cidade para 
funcionamento do Centro de Apoio ao Trabalhador – SINE, pelo período de 01/05/2015 à 30/04/2016, no valor mensal 
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Dr. Aracely de Paula – Prefeito Municipal, 01/05/2015.
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Presencial 08.028/2015 – O Município de Araxá e Madei-
gon Eireli ME, valor global: R$ 30.368,05; Marmoraria Bella LTDA – ME, valor global: R$ 23.400,00, fi rmam aquisição 
de materiais de construção para continuidade das obras no Centro Administrativo. Dr. Aracely de Paula, 24/06/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Presencial 08.127/2014 – O Município de Araxá e 
Comercial Lima Araxá LTDA, valor global: R$ 16.056,25; Supermercado Paula & Paula LTDA ME, valor global: R$ 
33.507,60, fi rmam aquisição de hortifrutigranjeiros para atender a Fada e APAE, recursos liberados através dos con-
vênios 776973/2012, 776974/2012, fi rmados entre a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e o Ministério do 
Desenvolvimento Social e combate à Fome. Dr. Aracely de Paula, 15/06/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG - Extrato de Termo Aditivo Dispensa de Licitação 04.012/2012. O Município de Araxá e Cen-
tro Estudantil Presbiteriano de Assistência à Criança, fi rmam aditamento contrato celebrado 03/05/12,  vencendo 
02/04/16, reajustando preço c/ a conseqüente alteração do valor global contratado. Dr. Aracely de Paula - Prefeito 
Municipal, 02/04/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Presencial F8.031/2014 – O Município de Araxá e White 
Martins Gases Industriais LTDA, valor global: R$ 343.680,00, fi rmam registro de preço para aquisição de gases me-
dicinais e oxigênio para atender as necessidades dos serviços municipais de saúde, sendo este efetuado através de 
recargas de cilindros de oxigênio medicinal para abastecimento dos cilindros das ambulâncias, PAM e atendimento aos 
usuários com problemas respiratórios . Dr. Aracely de Paula, 01/06/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG – Julgamento Proposta de Preço Pregão Presencial F8.020/2015. Contratação de empresa 
para realização da VII Conferência Municipal de Saúde de Araxá, para segmentos da área de saúde e comunidade 
nos dias 10 e 11 de julho de 2015. Vencedora: Mário Eurípedes da Cruz ME, item: 01,  valor global: R$ 30.000,00. Dr. 
Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 02/07/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG – Julgamento Recurso Pregão Presencial 08.035/2015. Fica  julgada  improcedente a impugn-
ação interposta pela empresa AGMR Comércio e Serviço LTDA - ME. Luiz Antônio Pereira Marins, Pregoeiro, 02/07/15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação Pregão Presencial 08.058/2015. A Prefeitura Municipal de Araxá torna 
público a quem interessar possa, que está aberta a licitação modalidade Pregão Presencial nº 08.058/2015, a realizar-
se no dia 17/07/2015, com recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” até as 09 horas. Constitui objeto da 
presente licitação, a Contratação de serviços especializados de auditoria e consultoria para otimizar a fi scalização do 
ISSQN que incide nas operações das instituições fi nanceiras estabelecidas no município de Araxá-MG, bem como 
assessorar a cobrança de valores sonegados e não recolhidos nos últimos 60 meses; diagnosticar, apurar e qualifi car 
as incorreções em desfavor do município dos valores recolhidos do GIIL-RAT  (Grau de Incidência de Incapacidade 
Laborativa e Riscos de Acidente de Trabalho), PASEP (Programa de Assistência ao Servidor Público) e Contribuições 
Previdenciárias; revisar os débitos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda. Abertura 
13/07/2015 09:00 hs. Edital disponível: 01/07/2015. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Dr. Aracely de Paula, Prefeito 
Municipal - 02/07/2015.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO ARAXÁ/MG. Aviso de Licitação. O Município de Araxá, comunica aos interessados que fará aberto Pro-
cesso Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA 03.015/2015, tipo melhor oferta, para concessão do serviço público 
municipal de abate de animais com uso do bem público constituído pelo matadouro e frigorífi co municipal e todas as 
suas benfeitorias, bens móveis e equipamentos já instalados, pelo prazo de 10 (dez) anos. A sessão para entrega dos 
envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial será dia 10/08/2015 às 09h00 min e abertura dos mesmos às 
09h15min. Edital disponível: 08/07/2015. Setor de Licitações: (34) 3691-7022. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal, 
02/07/15. 
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