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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial
08.052/2016, torna público abertura para aquisição de leite integral, para a complementação da merenda dos alunos das escolas municipais e servidores de diversas
secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá. Abertura 25/05/16 às 09:00 h. Edital disponível: 13/05/16. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Mu-

nicipal – 05/05/16.
____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial
08.053/2016, torna público abertura para aquisição de reagentes hematológicos para
realização de exames, através do Laboratório Municipal de Araxá. Abertura 30/05/16
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às 09:00 h. Edital disponível: 16/05/16. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely
de Paula, Prefeito Municipal – 05/05/16.
____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.008/2015. Extrato de
Termo Aditivo. O Município de Araxá e Terracota Engenharia Eireli - EPP, firmam aditamento contrato celebrado 23/09/16, com acréscimo de 44,335876% no valor inicialmente contratado. Dr. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 29/04/16.
____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.009/2016. Extrato de
Contrato. O Município de Araxá e Constru Vidro Comércio e Serviços LTDA, valor
global: R$ 246.025,22, firmam contratação de empresa especializada em engenharia
civil, incluindo fornecimento de mão de obra e material para reforma da Escola Municipal Aziz J. Chaer. Dr. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 26/04/16.
_________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Tomada de Preços 02.001/2016. Extrato de Contrato. O Município de Araxá e LM5 Construtora LTDA, valor global: R$
189.693,52, firmam contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material e mão de obra, para reforma e ampliação do Cemei
Dalva Santos Zema localizado na rua José Pedro da Silva. Dr. Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 20/04/16.
____________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Aviso de Licitação. Concorrência 03.008/2016. O
município de Araxá-MG, comunica aos interessados que o Processo Licitatório na modalidade Concorrência, destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material e mão de obra, para construção da
UBS (Unidade Básica de Saúde) Max Newmann, foi PRORROGADO. A sessão para
entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia
08/06/2016 ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h15min. O edital na íntegra
encontra a disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.br. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG, 04/05/2016. Dr.
Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
____________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Aviso de licitação. Concorrência 03.007/2016. O
município de Araxá-MG, comunica aos interessados que o Processo Licitatório na modalidade Concorrência, destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material e mão de obra, para contenção de
erosão na Rua Pedro Adolfo - Matinha da Alvorada, foi ALTERADO. Em virtude da
modificação ocorrida, a sessão para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e
proposta comercial dar-se-á no dia 09/06/2016 ás 09h00min e abertura dos mesmos
ás 09h15min. O edital retificado encontra-se a disposição dos interessados no site
www.araxa.mg.gov.br, a partir do dia 10/05/2016. Demais informações pelo telefone
34.3691-7022/3691-7145. Araxá-MG, 04/05/2016. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
____________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Aviso de Licitação. Concorrência 03.009/2016. O
município de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório
na modalidade Concorrência, tipo menor preço por empreitada global, destinado a
contratação de empresa especializada, incluindo fornecimento de material e mão de
obra, para execução de serviços de recuperação asfáltica em vias publicas do município de Araxá-MG, conforme previsto no edital e seus anexos. A sessão para entrega
dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 10/06/2016
ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h15min. O edital na íntegra encontra a
disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.br, partir do dia 11/05//2016.
Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG,
04/05/2016. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
____________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Aviso de Licitação. Tomada de Preços 02.004/2016.
O município de Araxá-MG, comunica aos interessados que o Processo Licitatório na
modalidade Tomada de Preços, destinado a contratação de empresa especializada
em telecomunicações, para fornecimento e instalação de cabeamento telefônico nos
prédios do centro administrativo, foi ALTERADO. Em virtude da modificação ocorrida,
a sessão para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 01/06/2016 ás 14h00min e abertura dos mesmos ás 14h15min. O edital
na íntegra encontra a disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.br. a
partir do dia 16/05/2016. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 3662.2506. Araxá-MG, 05/05/2016. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
____________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Aviso de Licitação. Tomada de Preços nº
02.006/2016. O município de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço por empreitada
global, destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material e mão de obra, para ampliação de uma sala no prédio da
Câmara Municipal de Araxá-MG, conforme previsto no edital e seus anexos. A sessão
para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no
dia 02/06/2016 ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h15min. O edital na íntegra
encontra a disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.br, partir do dia
13/05//2016. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506.
Araxá-MG, 05/05/2016. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
____________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Aviso de Licitação. Tomada de Preços 02.007/2016.
O município de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará Processo Lici-
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tatório na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço por empreitada global,
destinado a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo fornecimento de material e mão de obra, para construção de Posto Policial no Bairro
Max Neumann, conforme previsto no edital e seus anexos. A sessão para entrega dos
envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 06/06/2016
ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h15min. O edital na íntegra encontra a
disposição dos interessados no site www.araxa.mg.gov.br, partir do dia 17/05//2016.
Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Araxá-MG,
05/05/2016. Dr. Aracely de Paula - Prefeito Municipal.
____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.029/2016. Extrato
de Contrato. O Município de Araxá e Liarth LTDA EPP, valor global: R$ 1.399.680,00,
firmam contratação de empresa especializada para prestação serviços de recolhimento do lixo orgânico do Município de Araxá (MG), dispostos em todas as vias públicas,
nas calçadas e lixeiras suspensas, conforme especificações, características e descrições técnicas constantes do Termo de Referência, Anexo I. Aracely de Paula, Prefeito
Municipal, 28/04/16.
____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Presencial 08.030/2016. Extrato
de Contrato. O Município de Araxá e Gilmar Ferreira da Silva Produtos de Limpeza ME, valor global: R$ 2.485.795,99, firmam contratação de empresa especializada
para prestação serviços de limpeza urbana no município de Araxá, compreendendo a
capina, poda de grama em calçadas e ao longo das vias públicas, canteiros, jardins,
parques, praças, varrição em todas as vias, raspagens de sarjetas, pintura em emio
meio fio e limpeza de boca de lobo conforme especificações, características e descrições técnicas constantes do Termo de Referência, Anexo I. Aracely de Paula, Prefeito
Municipal, 20/04/16.
____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial
08.045/2016. RETIFICAÇÃO - Fica retificada a data de disponibilização do edital em
epígrafe, publicada no DOMA, Edição nº 115, página 5 de 23/04/2016, onde se lê:
10/04/16; leia-se: 10/05/16. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula,
Prefeito Municipal – 05/05/16.
____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Presencial
08.047/2016. RETIFICAÇÃO - Fica retificada a data de disponibilização do edital em
epígrafe, publicada no DOMA, Edição nº 115, página 5 de 23/04/2016, onde se lê:
10/04/16; leia-se: 10/05/16. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula,
Prefeito Municipal – 05/05/16.
____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. INEXIGIBILIDADE
POR CREDENCIAMENTO 12.003/2016. RETIFICAÇÃO – Fica retificada a publicação dada no DOMA, Edição nº 115, página 5 de 23/04/2016, onde se lê: Chamada
Pública; leia-se: Inexigibilidade por Credenciamento; onde se lê: Abertura: 31/05/16
às 14h00min, leia-se: os envelopes de documentação deverão ser entregues até o
dia 31/05/2016 às 09:00 horas, com a abertura dos mesmos às 14:00 horas. Setor de
Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 05/05/16.
____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. INEXIGIBILIDADE
POR CREDENCIAMENTO 12.002/2016. RETIFICAÇÃO – Fica retificada a publicação dada no DOMA, Edição nº 115, página 5 de 23/04/2016, onde se lê: Chamada
Pública; leia-se: Inexigibilidade por Credenciamento; onde se lê: Abertura: 31/05/16
às 09h00min, leia-se: os envelopes de documentação deverão ser entregues até o dia
31/05/2016 às 09:00 horas, com a abertura dos mesmos às 09:00 horas. Edital disponível: 13/05/2016. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely de Paula, Prefeito
Municipal – 05/05/16.
____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. INEXIGIBILIDADE
POR CREDENCIAMENTO 12.004/2016. O MUNICÍPIO DE ARAXÁ, comunica às interessadas que fará aberto processo licitatório para credenciamento de pessoa jurídica,
para prestação de serviços hospitalares de média complexidade, para atendimento
das necessidades de saúde do município de Araxá. Edital disponível a partir do dia:
17/05/16. Os interessados deverão entregar os envelopes de DOCUMENTAÇÃO a
partir da data de publicação deste aviso de edital até o dia 31/05/16, a abertura dos envelopes será dia 01/06/16 às 09:00 hrs. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Aracely
de Paula, Prefeito Municipal – 05/05/16
____________________________________________________________________
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Instituto de Planejamento e DesenvolvimentoSustentável de Araxá – IPDSA
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá- IPDSA, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, o Sr. ADRIANO APARECIDO DE
ALMEIDA, inscrito no CPF nº 071.169.046-46, demais qualificações desconhecidas, proprietário do terreno localizado na Rua Adolpho José de Aguiar, nº 65, Bairro Guilhermina
Vieira Chaer, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua
Capitão Izidro, nº170, Centro, a fim de tomar ciência sobre notificação por infração aos
artigos 151 e 40, ambos do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
____________________________________________________________________
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá- IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei
2.547/92, CITA, pelo presente edital, o Sr. CLÁUDIO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, inscrito no
CPF nº 020.047.084-17, demais qualificações desconhecidas, proprietário do terreno localizado na
Rua José Vicente Filho, nº 205, Bairro Portal Camburi, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer
na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº170, Centro, a fim de tomar ciência sobre notificação por
infração ao artigo 151, do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
____________________________________________________________________
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá- IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal,
Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, a Sra. DELMA SOARES DA COSTA, inscrita no CPF nº
011.644.083-05, demais qualificações desconhecidas, proprietária do terreno localizado na Rua Ma-

ria Benedita de Oliveira, nº 410, Bairro José Ferreira Guimarães, nesta cidade, por se encontrar em
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital,
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº170, Centro, a fim de tomar ciência sobre
notificação por infração ao artigo 46, do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
____________________________________________________________________
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá- IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei
2.547/92, CITA, pelo presente edital, o Sr. JOSÉ WANDER MATEUS, inscrito no CPF nº 483.531.75649, demais qualificações desconhecidas, proprietário do terreno localizado na Rua Fausto César de
Oliveira, nº80, Bairro Portal Camburi, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido,
para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA,
Rua Capitão Izidro, nº170, Centro, a fim de tomar ciência sobre notificação por infração ao artigo
151, do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
____________________________________________________________________
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá- IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei
2.547/92, CITA, pelo presente edital, o Sr. WELLINGTON BUFFOLINI E OUTRA, inscrito no CPF
nº 053.455.996-45, demais qualificações desconhecidas, proprietário do terreno localizado na Rua
José Pedro da Silva, nº85, Bairro Conjunto Habitacional Pão de Açúcar, nesta cidade, por se encontrar
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital,
comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº170, Centro, a fim de tomar ciência sobre notificação por infração ao artigo 151, do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ/MG Extrato Termo Aditivo - Dispensa 04.001/2013. Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá e Constrec
Imobiliária Ltda, firmam aditamento contrato celebrado 01/07/13, passando a vencer
30/06/16. Magali Cunha Porfírio Borges – Presidente, 28/03/16.
____________________________________________________________________
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - nº 9.001/2016 – Considerando o parecer jurídico juntado ao Processo de solicitação de contratação da COMPANHIA DE SANEAMENTO
DE MINAS GERAIS COPASA MG, para prestação de serviços de fornecimento de
água, coleta e tratamento de esgoto, em atendimento a todos os setores da Fundação
Cultural Calmon Barreto, sendo o valor estimado de R$ 48.000,00 (quarenta e oito
mil reais), conforme previsão de consumo, pelo prazo de 01/04/2016 a 31/03/2017.
RATIFICO a condição de Inexigibilidade enquadrando-a no dispositivo legal previsto
no art. 25, III, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Magali Cunha Porfírio Borges
– Presidente, 16/03/2016.
____________________________________________________________________
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ - EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE Nº 9.001/2016 – A FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXA e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA

MG, contratam entre si a prestação de serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, em atendimento a todos os setores da Fundação Cultural Calmon
Barreto. Valor total: R$ 48.000,00. Prazo de 01/04/2016 31/03/2017. Magali Cunha
Porfírio Borges – Presidente, 01/04/2016.
____________________________________________________________________
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ – extrato de contrato - torna
público extrato de contrato Pregão Presencial 5.002/2016 celebrado com Guilherme
Suarez Silva Eireli-ME, no valor de R$ 37.780,00 para prestação de serviços de impressão gráfica em atendimento as necessidades da Fundação Cultural Calmon Barreto, vigência até 31/12/16. Magali Cunha Porfírio Borges, Presidente - 13/04/2016.
____________________________________________________________________
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ – extrato de contrato - torna
público extrato de contrato Pregão Presencial 5.003/2016 celebrado com Licitapatos
Comércio e Serviços Ltda, no valor de R$ 22.367,00; Suely Terezinha de Queiroz
Ferreira ME, no valor de R$ 4.790,00, para aquisição de equipamentos, móveis e
eletroportáteis para atender às atividades de diversos setores da Fundação Cultural
Calmon Barreto, com vigência até 24/07/16. Magali Cunha Porfírio Borges, Presidente
- 25/04/2016.

FCAA – Fundação da Criança e do Adolescente
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ- FCAA – Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.001/2016, torna público abertura de processo licitatório
para a contratação de coordenador, agrônomo ou engenheiro agrícola, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, psicóloga, educador físico, instrutor de música, assistente
social e auxiliar de serviços gerais para atender as necessidades da Fundação da
Criança e do Adolescente de Araxá nos termos do Convênio nº 11/2016 celebrado
com o Município de Araxá, para repasse der recursos financeiros do Fundo Municipal
do Direito da Criança e do Adolescente, para implementação do Programa “Contra as
Drogas e pela Vida” conforme quantidade, características e descrições técnicas, deste
edital. Abertura 20/05/16 às 09:00hs. Edital disponível no dia: 10/05/16 no Setor de
Licitações da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá – FCAA. Telefone: (34)

3691-7192. Maria Auxiliadora Ribeiro, Presidente da FCAA – 05/05/2016.
____________________________________________________________________
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ/MG. Pregão Presencial
08.001/2016. Aviso de Licitação. A FCAA, comunica aos interessados que em virtude de readequação técnica do edital, fica designada a abertura das propostas para o dia 19/05/2016 às 09:00
hs, com o seguinte objeto: Contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria nas áreas orçamentária, contábil e financeira para atender as necessidades da Fundação
da Criança e do Adolescente de Araxá – FCAA. Edital disponível: 09/05/2016. Informações:
0(34)3691-7192. Maria Auxiliadora Ribeiro, Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá - 05/05/2016.

AVISO DE LICITAÇÃO

Observação: Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
O Edital em inteiro teor estará a disposição dos interessados no Setor de Licitações do
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá - CIMPLA, torna público
para conhecimento dos interessados que fará realizar-se na sede do CIMPLA localizada à Praça Antônio Alves da Costa, nº 300, Vila São Pedro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00
às 17:00 horas, e no site www.cimpla.mg.gov.br, sem qualquer ônus. Quaisquer outros
esclarecimentos poderão ser obtidos neste mesmo setor, através do telefone (034)
3662-3637.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá - CIMPLA, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar-se na sede
do CIMPLA localizada à Praça Antônio Alves da Costa, nº 300, Vila São Pedro, sala de
licitações a seguinte licitação:
Processo 03/2016
Pregão Presencial n°02/2016
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para atender os Contratos de Programa firmados com os municípios signatários com o CIMPLA – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá, para serem entregues parceladamente e conforme
necessidade, durante o ano de 2016.
Sessão de julgamento dos envelopes: Dia 18 maio 2016 às 08:00horas.

Araxá-MG, 05 de maio de 2016
Cláudio Donizete Freire
Presidente do CIMPLA

