
 
                Lei Municipal Nº 1387                      Edição: 265   sexta-feira, 23 de Agosto de 2019 
 

 
Município de Santana da Vargem – Estado de Minas Gerais - 
www.santanadavargem.mg.gov.br 
Diário oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo a 
autenticidade, validade jurídica e integridade. 

 

Página 1 de  8 

 

Sumário 

Sumário ........................................ 1 

Poder Executivo....................................... 1 

Licitações ............................................. 1 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
131/2019 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 041/2019 ...................................... 1 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
132/2019 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 042/2019 ...................................... 1 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
133/2019 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 043/2019 ...................................... 2 

Jurídico ................................................ 2 

MINUTA DO TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DE USO DE 
BEM PÚBLICO .............................. 2 

  

Poder Executivo 

 

Licitações 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019 

  

A Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem torna público para conhecimento 

dos interessados edital de Pregão Presencial 

nº 041/2019 – Processo Licitatório nº 

131/2019. Objeto: Registro de preço para 

aquisição de massa asfáltica c.b.u.q  para  

tapa buraco em  ruas do município e 

lombadas. Tipo: Menor preço por valor 

total. O Recebimento dos envelopes: 

06/09/2019 até 08h50, na Praça Padre João 

Maciel Neiva, 15 - Centro - Santana da 

Vargem/MG a sessão terá início às 09h00 do 

dia 06/09/2019. O edital está disponível no 

site www.santanadavargem.mg.gov.br ou no 

Departamento de compras e licitações na 

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 - Centro 

- Santana da Vargem - CEP 37.195-000. 

Informações pelos telefones (35) 3858-

1200, (35) 3858-1146 ou e-mail 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
132/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 
042/2019 
  

A Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem torna público para conhecimento 

dos interessados edital de Pregão Presencial 

nº 042/2019 – Processo Licitatório nº 

132/2019. Objeto: Registro de preço para 

aquisição de veiculo de acordo com a 

portaria MS 965/2016 e veiculo para 

Secretaria de Obras.Tipo: Menor preço por 

valor total. O Recebimento dos envelopes: 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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09/09/2019 até 08h50, na Praça Padre João 

Maciel Neiva, 15 - Centro - Santana da 

Vargem/MG a sessão terá início às 09h00 do 

dia 09/09/2019. O edital está disponível no 

site www.santanadavargem.mg.gov.br ou no 

Departamento de compras e licitações na 

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 - Centro 

- Santana da Vargem - CEP 37.195-000. 

Informações pelos telefones (35) 3858-

1200, (35) 3858-1146 ou e-mail 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019 

  

A Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem torna público para 

conhecimento dos interessados edital de 

Pregão Presencial nº 043/2019 – Processo 

Licitatório nº 133/2019. Objeto: Registro de 

preço para a aquisição de Oxigênio 

Medicinal para atender as unidades básicas 

de Saúde e ambulância de Santana da 

Vargem. Tipo: Menor preço por valor total. 

O Recebimento dos envelopes: 10/09/2019 

até 08h50, na Praça Padre João Maciel 

Neiva, 15 - Centro - Santana da Vargem/MG 

a sessão terá início às 09h00 do dia 

10/09/2019. O edital está disponível no site 

www.santanadavargem.mg.gov.br ou no 

Departamento de compras e licitações na 

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 - Centro 

- Santana da Vargem - CEP 37.195-000. 

Informações pelos telefones (35) 3858-1200, 

(35) 3858-1146 ou e-mail 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br. 

 

Jurídico 

 

 

MINUTA DO TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM 

PÚBLICO  

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

DE IMÓVEL PÚBLICO nº 001/2019 

QUE FAZEM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE SANTANA DA 

VARGEM E A SAAG – SOCIEDADE 

DE ARMAZENAMENTO E 

AGRICULTURA LTDA.  

 

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezenove, o Município de 

Santana da Vargem, neste ato representado 

pelo Sr. Prefeito Municipal, Renato 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Teodoro da Silva e pelo Sr. Secretário de 

Adminstração, Júlio César Botelho, 

doravante denominados MUNICÍPIO e, 

de outro lado, a SAAG – Sociedade de 

Armazenamento e Agricultura, com sede 

na Rodovia BR-265, Km 412, Santana da 

Vargem, CEP 37195-000, inscrita no 

CNPJ n.º 02.181.142/0001-28, neste ato 

representada por Elaine Oliveira Ferreira 

Rodrigues, inscrita no RG sob o nº M-

11.023.015, CPF sob o nº 043.290.356-93, 

residente e domiciliada na rua Aziz Murad, 

nº 99, Bairro Centro, Três Pontas, 

doravante denominada 

AUTORIZATÁRIA celebram, de comum 

acordo, o presente Termo de Autorização 

de Uso, em conformidade com os ditames 

legais e mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA 

PRIMEIRA - OBJETO 

 

1.1. O MUNICÍPIO, através do presente 

instrumento, permite a 

AUTORIZATÁRIA a utilização do 

imóvel 01 (um), área remanescente com 

7.698,47 m², que possui as seguintes 

medidas e confrontações: pela frente em 

116,75 m², sendo 95,60 metros com a rua 

Josino Targino e 21,15 metros com o 

loteamento existente; pela lateral direita 

em 55,41 metros com a SAAG; pela lateral 

esquerda em 88,18 metros com a rua 

Projetada “C” e aos fundos em 111,66 

metros com a Agropecuária Brito e Brito 

Ltda., regsitrado no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Três Pontas/MG, 

sob o nº R.08.M-22.702, livro 02.   

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

– OBRIGAÇÕES 

 

2.1. São obrigações da AUTORIZATÁRIA: 

a) desenvolver, a atividade de 

armazenamento para depósito de grãos 

em geral próprios e de terceiros, mediante 

a instalação das estruturas industriais 

necessárias para tal atividade.  

b) restituir o espaço ocupado 

desimpedido e em perfeitas condições de 

uso, quando se extinguir a presente 

autorização de uso; 

c) manter o espaço permitido em perfeito 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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estado de funcionamento, higiene,  

limpeza e segurança do trabalho, sendo de 

inteira responsabilidade da 

AUTORIZATÁRIA as consequências 

decorrentes do seu descumprimento; 

d) zelar pela conservação do imóvel 

descrito na cláusula primeira deste 

instrumento de contrato; 

e) cumprir as normas de posturas, saúde, 

segurança pública, trânsito, metrologia, 

edificações, meio ambiente e todas 

aquelas inerentes à atividade que será 

desenvolvida. 

 

CLÁUSULA 

TERCEIRA – USO E 

ATIVIDADE 

 

3.1. A presente autorização destina-se ao 

uso exclusivo da AUTORIZATÁRIA, 

vedada sua utilização, a qualquer título, 

bem como a sua cessão ou transferência, 

para pessoa estranha a este Termo. 

3.2. A AUTORIZATÁRIA fica 

diretamente vinculada aos órgãos 

municipais, no que tange ao uso do 

imóvel objeto da presente Permissão 

 

CLÁUSULA QUARTA - 

PRAZO 

 

4.1. A presente autorização é concedida, 

a título precário, por prazo 

indeterminado, observados os critérios da 

oportunidade e conveniência, pelo 

Município de Santana da Vargem; 

4.2. Havendo interesse do MUNICÍPIO 

em desocupar o imóvel, comunicará, por 

escrito, a medida, estabelecendo um 

prazo de 30 (trinta) dias, contados 

daquela comunicação, para que se opere 

a efetiva desocupação e entrega do 

imóvel pela AUTORIZATÁRIA. 

 

CLÁUSULA QUINTA –

PROIBIÇÕES 

 

5.1. É proibido a AUTORIZATÁRIA: 

a) transferir, ceder, emprestar, ou locar o 

espaço objeto desta permissão; 

b) alterar a atividade permitida, sem 

autorização prévia e expressa do 

MUNICÍPIO; 

 

CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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6.1. O descumprimento de quaisquer das 

condições previstas neste Termo, confere 

ao MUNICÍPIO o direito de aplicar a 

AUTORIZATÁRIA as seguintes 

penalidades, além das já mencionadas 

expressamente neste instrumento: 

a) advertência; 

b) suspensão temporária de participar em 

licitações e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

c) declaração de inidoneidade para 

contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre 

que a AUTORIZATÁRIA ressarça a 

Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no item 6.2. 

d) revogação da presente autorização de 

uso. 

6.2. As sanções acima descritas poderão 

ser aplicadas cumulativamente, quando 

tal for viável, ou sucessivamente, a 

critério do MUNICÍPIO, facultada a 

prévia defesa do interessado em um prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, em processo 

administrativo especialmente aberto para 

tal fim. 

 

7. CLÁUSULA SETIMA - 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Todas as benfeitorias que venham a 

ser realizadas no imóvel serão, 

automaticamente, incorporadas a esta, 

não remanescendo a AUTORIZATÁRIA 

direito a qualquer espécie de indenização, 

nem, tampouco, exercício de retenção por 

aquelas benfeitorias. 

7.2. As construções e reformas efetuadas 

pela AUTORIZATÁRIA no imóvel desta 

autorização só poderão ser efetuadas 

mediante prévia e expressa anuência do 

MUNICÍPIO e correrão às expensas da 

AUTORIZATÁRIA. 

7.3. Qualquer alteração na edificação do 

imóvel objeto da presente autorização 

que se fizer sem a anuência referida, 

poderá ensejar, a critério do 

MUNICÍPIO, a revogação da autorização 

de uso. 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/


 
                Lei Municipal Nº 1387                      Edição: 265   sexta-feira, 23 de Agosto de 2019 
 

 
Município de Santana da Vargem – Estado de Minas Gerais - 
www.santanadavargem.mg.gov.br 
Diário oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo a 
autenticidade, validade jurídica e integridade. 

 

Página 6 de  8 

7.4. As instalações e equipamentos que se 

fizerem necessários para o perfeito 

funcionamento da atividade permitida 

serão de inteira responsabilidade da 

AUTORIZATÁRIA, correndo às suas 

expensas as despesas correspondentes. 

7.5. Havendo risco para a segurança dos 

usuários, o MUNICÍPIO poderá exigir a 

imediata paralisação das atividades da 

AUTORIZATÁRIA bem como a 

completa desocupação do imóvel. 

7.6. A AUTORIZATÁRIA é responsável 

civil e criminalmente por qualquer 

sinistro que porventura venha a ocorrer 

nas dependências do imóvel, em 

decorrência do descumprimento das 

condições estabelecidas na legislação 

edílica do Município. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - 

REVOGAÇÃO 

 

8.1. Constituem motivos para a 

revogação da presente autorização de 

uso: 

a) o não cumprimento ou o cumprimento 

irregular das condições previstas no 

presente Termo, bem como o não 

cumprimento de legislação federal, 

estadual ou municipal aplicável à 

espécie; 

b) o atraso injustificado no cumprimento 

das condições previstas neste Termo ou 

de quaisquer outras expedidas pelo 

MUNICÍPIO; 

c) o cometimento reiterado de falta 

punida em virtude de descumprimento 

deste Termo; 

d) a dissolução da AUTORIZATÁRIA; 

e) a alteração das finalidades 

institucionais da AUTORIZATÁRIA, 

sem prévia e expressa concordância do 

MUNICÍPIO; 

f) razões de interesse, necessidade ou 

utilidade públicas, devidamente 

justificada a conveniência do ato; 

g) a ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior, devidamente comprovada, 

absolutamente impeditiva do 

prosseguimento da autorização de uso; 

8.2. Os casos de revogação acima 

descritos serão formalmente motivados 

em processo administrativo 

especialmente aberto para tal fim, 

assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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8.3. Revogada a autorização de uso por 

qualquer dos motivos previstos neste 

Termo, será expedido aviso para 

desocupação do espaço permitido, onde 

será consignado um prazo máximo de 30 

(trinta) dias para a desocupação completa 

e entrega do espaço. 

 

9. CLÁUSULA NONA – VALOR  

 

9.1. A presente 

autorização de uso 

ocorrerá a título gratuito, 

em razão da importância 

da atividade econômica 

desenvolvida pela 

AUTORIZATÁRIA para 

o Município de Santana da 

Vargem. Desse modo, é de 

interesse público que 

ocorra a expansão e a 

manutenção das atividades 

desenvolvidas pela 

AUTORIZATÁRIA. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – 

ALTERAÇÃO  

 

10.1. Toda e qualquer alteração deverá ser 

processada mediante a celebração de 

Termo Aditivo, vedada a alteração do 

objeto.  

  

11. CLÁUSULA DÉCIMA 

PRIMIERA – PUBLICIDADE 

 

11.1. A eficácia desta 

autorização de uso fica 

condicionada à 

divulgação, pela 

Administração Pública, 

por meio da afixação em 

local de acesso público. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA 

SEGUNDA - FORO 

 

12.1. Fica, desde já, eleito o foro da 

Comarca de Três Pontas para dirimir 

quaisquer controvérsias decorrentes da 

presente autorização de uso, abrindo-se 

mão de qualquer outro foro. 

12.2. Do que, para valer e constar, 

celebrou-se o presente Termo de 

Autorização de Uso de Imóvel Público 

que, depois de lido e achado conforme, 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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foi assinado em três vias de igual teor, 

valor e eficácia. 

 

Santana da Vargem, 23 de agosto de 2019 

 

 

Pelo Município de Santana da Vargem 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem 

 

 

Júlio César Botelho 

Secretário de Administração  

 

 

Pela Autorizatária 

 

 

Elaine Oliveira Ferreira Rodrigues  

Gerente SAAG – Sociedade de 

Armazenamento e Agricultura 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome:                                         

CPF nº                                         

Nome:  

CPF nº  

 

 

 

Conteudista Licitações:  Dionata Luiz 

Ferreira Barbosa – MASP: 2773 

 

Conteudista Jurídico:  Yuran Quintão 

Castro – MASP: 2745 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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