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Poder Executivo 

 

Licitações 

 

EXTRATO DE EDITAL PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 055/2020 PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 015/2020 - MENOR 
PREÇO POR ITEM 
 

A Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem torna público para conhecimento 

dos interessados edital de Pregão Presencial 

nº 015/2020 – Processo Licitatório nº 

055/2020. Objeto:Registro de preços para 

aquisição de leites especiais, suplementos 

alimentares, dietas alimentares e 

espessastes. Tipo: Menor preço por item. O 

Recebimento dos envelopes: 06/05/2020 até 

as 08h30min da manhã, na Praça Padre 

João Maciel Neiva, 15 - Centro - Santana 

da Vargem/MG a sessão terá início às 

08h30min do dia 06/05/2020. 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 

 

DECRETO Nº 23, de 20 de Abril de 2020 
 

“Dispõe sobre o recebimento de doações 

e a formalização de comodato de bens 

móveis e imóveis, de direitos e de 

serviços, sem ônus ou encargos para a 

Administração Pública Municipal, por 

pessoa física e jurídica, pública ou 

privada, direcionados ao combate da 

pandemia causada pelo Novo 

Coronavírus (Sars-Cov-2) no território 

municipal, e dá outras providências” 
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 O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem - MG, no uso das atribuições que 

lhe confere a Lei e em especial o art. 52, 

inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e 

 

 Considerando a situação 

epidemiológica de pandemia causada pelo 

Novo Coronavírus (Sars-Cov-2) que 

ensejou grave crise econômica global; 

 

 Considerando a Lei Federal nº 

13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

  

 Considerando o Decreto 

Municipal nº 11, de 19 de março de 2020; 

  

Considerando que o Comitê de 

Enfrentamento de Doenças Transmissíveis 

de Santana da Vargem aprovou e deliberou 

em 20/04/2020 sobre o recebimento de 

doações de bens, serviços e empréstimos de 

bens, por pessoas físicas, jurídicas, privadas 

ou públicas, direcionadas ao enfrentamento 

da COVID-19; 

 

Considerando a condição de 

transmissão comunitária do Novo 

Coronavírus e a necessidade premente de 

envidar todos os esforços em reduzir a 

transmissibilidade e oportunizar manejo 

adequado dos casos leves na rede de 

atenção primária à saúde e dos casos graves 

na rede de urgência/emergência e 

hospitalar; 

 

Considerando o disposto na Lei 

Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil); 

 

Considerando a necessidade de 

mobilização das pessoas e de recursos 

financeiros, de bens materiais e de serviços 

a serem direcionados ao enfrentamento da 

COVID-19. 

 

 DECRETA: 

 

 Art. 1º - Fica autorizado o 

município a receber doações e a formalizar 

comodato de serviços, de direitos e de bens, 

móveis e imóveis, sem ônus ou encargos 

para o Poder Público, direcionados ao 

enfrentamento da pandemia causada pelo 

Novo Coronavírus, de pessoa física e 

jurídica, pública ou privada. 

 

Art. 2º - É vedado o recebimento 

de doações e a formalização de comodato 

que possam comprometer ou colocar em 

risco a gestão e o resultado das atividades 

finalísticas dos órgãos da Administração 

Pública. 
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Art. 3º - As doações e os 

comodatos de bens, de serviços e de direitos 

de que trata este Decreto serão realizadas 

após a manifestação de interesse da pessoa 

física ou jurídica interessada. 

 

Parágrafo Único - A manifestação 

de interesse em doar ou em firmar 

comodato poderá ser realizada, a qualquer 

tempo por meio de declaração simples 

(Anexo III). 

 

Art. 4º - As doações deverão ser 

realizadas ao município, podendo o doador, 

no caso de recursos materiais, indicar, 

eventualmente, o órgão municipal que fará 

uso dos bens. 

 

 Art. 5º - A pessoa física ou jurídica 

interessada em doar ou firmar comodato, 

sem encargos ou ônus com a Administração 

Pública, deverá apresentar as seguintes 

informações, em formulário próprio, 

juntamente com o documento de 

manifestação de interesse, conforme 

modelos em anexo: 

 

 I – qualificação do doador ou 

comodante; 

 

 II – descrição das condições, das 

especificações e dos quantitativos ou das 

estimativas dos bens e outras características 

necessárias à definição do objeto da doação 

ou do comodato; 

 

III - o valor de mercado atualizado 

dos bens ou dos serviços ofertados; 

 

IV - declaração da propriedade do 

bem ou do serviço a ser doado ou objeto do 

comodato, acompanhado de documento 

comprobatório; 

 

V - declaração de que inexistem 

demandas administrativas ou judiciais em 

relação aos bens a serem doados ou em 

comodato; 

 

VI - localização dos bens móveis ou 

do local de prestação dos serviços, caso 

aplicável; 

 

VII - fotos dos bens, quando 

tangíveis; 

 

§1º - A Administração Pública 

Municipal poderá solicitar ao proponente a 

complementação das informações de que 

trata o caput para subsidiar sua análise 

quanto ao atendimento dos requisitos para 

recebimento da manifestação de interesse. 
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§2º - Os bens recebidos deverão ser 

patrimoniados, se permanentes. 

 

§3º - Se alimentos ou congêneres 

serão empregados no uso para atendimentos 

de programas municipais e/ou distribuição a 

famílias carentes. 

 

§4º - Os bens deverão ser entregues 

na Secretaria Municipal indicada pela 

Administração Pública. 

 

Art. 6º - Para a doação de valores, 

observar-se-á o seguinte procedimento: 

 

 I – o município abrirá conta 

bancária específica para a destinação das 

doações financeiras; 

 

II – as doações financeiras 

ocorrerão por meio de transferência ou de 

depósito bancário; 

 

III – os recursos arrecadados 

deverão ser classificados como receita 

ordinária, com desdobramento específico da 

fonte de recursos que demonstre 

transparência na arrecadação; 

 

IV – a gestão dos recursos será 

realizada pelo Secretário Municipal de 

Saúde que os direcionará apenas para o 

custeio das despesas no combate ao Novo 

Coronavírus, no Município de Santana da 

Vargem. 

 

Art. 7º - Fica vedada a 

formalização de comodato e o recebimento 

de doações nas seguintes hipóteses: 

 

I - quando for pessoa física 

condenada por ato de improbidade 

administrativa ou por crime contra a 

Administração Pública Municipal; 

 

II - quando for pessoa jurídica: 

 

a) declarada inidônea; 

 

b) suspensa ou impedida de 

contratar com a Administração Pública 

Municipal; ou 

 

c) que tenha: 

 

1. sócio majoritário condenado por 

ato de improbidade administrativa; 

 

2. condenação pelo cometimento de 

ato de improbidade administrativa; ou 

 

III - quando a doação ou o 

comodato caracterizar conflito de 

interesses; 
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IV - quando gerar obrigação futura 

de contratação para fornecimento de bens, 

insumos e peças de marca exclusiva ou de 

serviços por inexigibilidade de licitação; 

 

V - quando o objeto puder gerar 

despesas adicionais, presentes ou futuras, 

certas ou potenciais, tais como de 

responsabilidade subsidiária, recuperação 

de bens e outras, que venham a torná-las 

antieconômicas, não incluindo gastos com a 

manutenção do bem utilizado, como 

combustível de automóveis.  

 

VI - quando o doador ou o 

comodante for pessoa jurídica e estiver em 

débito com a seguridade social, nos termos 

do disposto no § 3º do art. 195 da 

Constituição; 

 

Parágrafo Único – A 

Administração Pública Municipal publicará 

a motivação da decisão sobre a existência 

de conflito de interesses, conforme o inciso 

III do caput, para fins de recebimento de 

doações ou de formalização do comodato. 

 

Art.8º - Fica vedada a utilização de 

bens móveis e dos serviços para fins 

publicitários, sendo, contudo, autorizada, 

após a entrega dos bens ou o início da 

prestação dos serviços: 

 

I - a menção informativa da doação 

ou do comodato no sítio eletrônico do 

doador ou comodante; e 

 

II - menção nominal ao doador ou 

ao comodante no sítio eletrônico da 

Administração Pública Municipal. 

 

Art. 9º - O recebimento das 

doações ou a formalização do comodato de 

que trata este Decreto não caracterizam a 

novação, o pagamento ou a transação dos 

débitos dos doadores ou comodantes com a 

Administração Pública Municipal. 

Art. 10 - Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 Santana da Vargem – MG, 20 de abril de 

2020 

 

RENATO TEODORO DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

ANEXO I 
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TERMO DE RECEBIMENTO DE 

DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS 

MÓVEIS/IMÓVEIS E SERVIÇOS Nº 

____/2020 

 

 

Pelo presente instrumento e na melhor 

forma de direito, de um lado o 

MUNICÍPIO DE SANTANA DA 

VARGEM, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 

18.245.183/0001-70, com sede 

administrativa na Praça Padre João Maciel 

Neiva, nº 15, Centro, CEP 37.195-000, 

neste ato representado pelo Chefe do Poder 

Executivo em exercício, Sr. Renato 

Teodoro da Silva, casado, empresário, 

inscrito no CPF sob o nº. 538.514.556-49 e 

Documento de Identidade MG- 12.035.576 

- SSP/MG, doravante denominado 

DONATÁRIO, e, (*qualificação 

completa), doravante designado(a) 

DOADOR(A), resolvem celebrar o 

presente termo de compromisso, com fulcro 

no Decreto Municipal nº 23, de 20 de abril 

de 2020, mediante os seguintes termos: 

 

*SE PESSOA NATURAL: 

 

 

NOME:_____________________________

____________________, 

NACIONALIDADE:_____________, 

ESTADO CIVIL:______________, 

PROFISSÃO:__________________, 

INSCRITO(A) NO CPF 

Nº:__________________, PORTADOR(A) 

DO RG Nº ________________________, 

ENDEREÇO:________________________

________________________ 

 

 

 

SE PESSOA JURÍDICA: 

 

 

NOME OU RAZÃO 

SOCIAL:___________________________

______, NATUREZA 

JURÍDICA:_______________________, 

CNPJ Nº: _______________________, 

NESTE ATO REPRESENTADO(A) 

POR:________________________, 

CARGO OU 

FUNÇÃO:__________________________, 

INSCRITO NO CPF 

Nº__________________, PORTADOR DO 

RG Nº ____________________________, 

RESIDENTE E 

DOMICILIADO(A):__________________

______.  

 

1. DOS BENS E SERVIÇOS DOADOS  
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O(A) DOADOR(A), entrega 

ao DONATÁRIO, sem quaisquer ônus ou 

encargos para este, os bens ora doados e 

discriminados a seguir. 

 

Descrição das condições, das 

especificações e dos quantitativos ou das 

estimativas dos bens e outras características 

necessárias, bem como valor atualizado do 

bem no mercado e localização dos bens 

e/ou o local da prestação dos serviços, caso 

aplicável: 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______________. 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES 

 

2.1. Caberá ao DONATÁRIO:  

Fornecer os dados, informações e apoio 

necessários ao recebimento do bem e/ou ao 

desempenho dos serviços a serem 

executados; 

 

Incorporar os bem corpóreos doados ao 

acervo municipal, desde que permanentes; 

 

Exercer o acompanhamento e controle 

sobre as obrigações; 

 

Proporcionar todas as facilidades 

indispensáveis à boa execução do objeto, 

inclusive permitindo o acesso do(a) 

DOADOR(A) às dependências dos órgãos, 

quando necessário; 

 

Prestar as informações e os esclarecimentos 

que venham a ser solicitados pelo(a) 

DOADOR(A); 

 

Comunicar ao DOADOR(A) qualquer falha 

e/ou irregularidade na execução do objeto. 

 

2.2. Caberá ao(a) DOADOR(A): 

 

Executar integralmente o objeto, conforme 

ofertado na proposta de doação, observados 

a legislação em vigor, bem como as 

orientações complementares do 

DONATÁRIO; 
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Cumprir as normas regulamentadoras e 

demais regras de mercado relativas aos 

serviços objeto do presente ajuste; 

 

Obedecer o prazo do Decreto, com intuito 

de não gerar atrasos na entrega da doação; 

 

Manter as condições de qualificação 

exigidas anteriormente à doação; 

 

Acatar as orientações do DONATÁRIO, 

prestando os esclarecimentos e atendendo 

às solicitações; 

 

Apresentar os documentos constantes no 

artigo 5º do Decreto Municipal nº 23, de 20 

de abril de 2020; 

 

Observar e guardar sigilo sobre 

informações a que tiver acesso em virtude 

da doação; 

 

Responsabilizar-se por quaisquer ônus, que 

envolvam o fornecimento do bem ou 

serviço ofertado na proposta, tais como: 

despesas, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, de acidentes de 

trabalho, bem como alimentação, transporte 

ou outro benefício de qualquer natureza, 

decorrentes da contratação de serviços, por 

todos os encargos sociais previstos na 

legislação vigente, e por quaisquer outros 

decorrentes de sua condição de 

empregador; Responsabilizar-se por 

quaisquer danos causados pessoalmente ou 

por seus empregados ao patrimônio do 

DONATÁRIO, ou de terceiros, advindos 

de negligência, imperícia, imprudência ou 

desrespeito às normas de segurança, quando 

da execução dos serviços, ainda que de 

forma involuntária, procedendo 

imediatamente aos reparos ou indenizações 

cabíveis. 

 

3. DAS VEDAÇÕES 

 

3.1. É vedada a utilização do presente termo 

para fins publicitários. 

 

3.2. É autorizada, após a entrega dos bens 

ou o início da prestação dos serviços objeto 

da doação a menção informativa da doação 

no sítio eletrônico do DONATÁRIO. 

 

4. DO PESSOAL 

 

4.1. Não se estabelecerá nenhum vínculo de 

natureza jurídico-trabalhista, fiscal, 

comercial, previdenciária, civil ou de 

qualquer natureza entre DOADOR(A) e 

DONATÁRIO, ou respectivo pessoal, na 

execução de atividades decorrentes do 

presente Termo. 
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5. DA PUBLICAÇÃO 

 

5.1. Incumbirá ao DONATÁRIO 

providenciar a publicação deste instrumento 

no Diário Oficial Eletrônico do município. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 

FINAIS 

 

6.1. Os serviços e bens doados estão sendo 

ofertados pelo(a) DOADOR(A), sem 

coação ou vício de consentimento, estando 

o DONATÁRIO livre de quaisquer ônus 

ou encargos. 

 

6.2. O DONATÁRIO declara que aceita a 

doação dos serviços e dos bens em todos os 

seus termos. 

 

6.3. Não haverá qualquer ressarcimento de 

despesas realizadas pelo(a) DOADOR(A) 

no desempenho das atividades voluntárias. 

 

6.4. O presente termo não caracteriza 

novação, pagamento ou transação em 

relação a eventuais débitos do(a) 

DOADOR(A). 

 

6.5. O presente Termo é firmado em caráter 

irrevogável e irretratável. 

 

6.6. As partes contratantes se comprometem 

a não oferecer, dar ou se comprometer a dar 

a qualquer pessoa, ou aceitar ou 

comprometer-se a aceitar de qualquer 

pessoa, seja por conta própria ou de outrem, 

qualquer doação, pagamento, compensação, 

vantagens financeiras ou não financeiras, ou 

benefícios de qualquer espécie que 

constituam prática ilegal ou de corrupção 

sob as leis de qualquer país, seja de forma 

direta ou indiretamente relacionada ao 

presente contrato, ou de outra forma que 

não relacionada a este contrato, e devem, 

ainda, garantir que seus colaboradores e 

agentes ajam da mesma forma ("Obrigações 

Anticorrupção"). 

 

6.7. O Foro para solucionar os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de 

Doação será o da Comarca de Três Pontas – 

MG. 

 

Para constar, foi emitido este 

termo em 2(duas) vias de igual teor e 

forma, que seguem firmadas pelas partes 

interessadas, na presença de duas 

testemunhas, por ocasião do presente ato 

oficial de recebimento de doação. 

 

Santana da Vargem, _________ de 

_____________ de 2020 
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_____________________________ 

Município de Santana da Vargem – 

Donatário  

Prefeito Municipal  

 

 

 

_________________________________ 

Doador(a) 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: _______________________    

Nome: __________________________ 

 

RG/RF: ______________________     

RG/RF: _________________________ 

 

CPF: ________________________      

CPF: ___________________________ 

 

 

 

ANEXO II 

 

TERMO DE COMODATO DE BENS 

PATRIMONIAIS MÓVEIS/IMÓVEIS 

Nº ____/2020 

 

 

Pelo presente instrumento e na melhor 

forma de direito, de um lado o 

MUNICÍPIO DE SANTANA DA 

VARGEM, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 

18.245.183/0001-70, com sede 

administrativa na Praça Padre João Maciel 

Neiva, nº 15, Centro, CEP 37.195-000, 

neste ato representado pelo Chefe do Poder 

Executivo em exercício, Sr. Renato 

Teodoro da Silva, casado, empresário, 

inscrito no CPF sob o nº. 538.514.556-49 e 

Documento de Identidade MG- 12.035.576 

- SSP/MG, doravante denominado 

COMODATÁRIO, e, (*qualificação 

completa), doravante designado(a) 

COMODANTE, resolvem celebrar o 

presente termo de compromisso, com fulcro 

no Decreto Municipal nº 23, de 20 de abril 

de 2020, mediante os seguintes termos: 

 

*SE PESSOA NATURAL: 

 

NOME:_____________________________

____________________, 

NACIONALIDADE:_____________, 

ESTADO CIVIL:______________, 

PROFISSÃO:__________________, 

INSCRITO(A) NO CPF 

Nº:__________________, PORTADOR(A) 

DO RG Nº ________________________, 
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ENDEREÇO:________________________

________________________ 

 

 

SE PESSOA JURÍDICA: 

 

NOME OU RAZÃO 

SOCIAL:___________________________

______, NATUREZA 

JURÍDICA:_______________________, 

CNPJ Nº: _______________________, 

NESTE ATO REPRESENTADO(A) 

POR:________________________, 

CARGO OU 

FUNÇÃO:__________________________, 

INSCRITO NO CPF 

Nº__________________, PORTADOR DO 

RG Nº ____________________________, 

RESIDENTE E 

DOMICILIADO(A):__________________

______.  

 

1. DOS BENS E SERVIÇOS OBJETO 

DO COMOODATO   

 

O(A) COMODANTE, entrega 

ao COMODATÁRIO, sem quaisquer ônus 

ou encargos para este, os bens 

discriminados a seguir. 

 

Descrição das condições, das 

especificações e dos quantitativos ou das 

estimativas dos bens e outras características 

necessárias, bem como valor atualizado do 

bem no mercado e localização dos bens 

e/ou o local da prestação dos serviços, caso 

aplicável: 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______________. 

 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES 

 

2.1. Caberá ao COMODATÁRIO:  

 

Fornecer os dados, informações e apoio 

necessários ao recebimento do bem; 

 

Exercer o acompanhamento e controle 

sobre as obrigações; 
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Proporcionar todas as facilidades 

indispensáveis à boa execução do objeto, 

inclusive permitindo o acesso do(a) 

COMODANTE às dependências dos 

órgãos, quando necessário; 

 

Prestar as informações e os esclarecimentos 

que venham a ser solicitados pelo(a) 

COMODANTE; 

 

Comunicar ao COMODANTE qualquer 

falha e/ou irregularidade na execução do 

objeto. 

 

2.2. Caberá ao(a) COMODANTE: 

 

Executar integralmente o objeto, conforme 

ofertado na proposta de empréstimo/cessão, 

observados a legislação em vigor, bem 

como as orientações complementares do 

COMODATÁRIO; 

 

Cumprir as normas regulamentadoras e 

demais regras de mercado relativas aos 

serviços objeto do presente ajuste; 

 

Obedecer o prazo do Decreto, com intuito 

de não gerar atrasos na entrega do objeto; 

 

Manter as condições de qualificação 

exigidas anteriormente ao comodato; 

 

Acatar as orientações do 

COMODATÁRIO, prestando os 

esclarecimentos e atendendo às solicitações; 

 

Apresentar os documentos constantes no 

artigo 5º do Decreto Municipal nº 23, de 20 

de abril de 2020; 

 

Observar e guardar sigilo sobre 

informações a que tiver acesso em virtude 

do comodato; 

 

Responsabilizar-se por quaisquer ônus, que 

envolvam o fornecimento do bem ofertado 

na proposta, tais como: despesas, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, de acidentes de trabalho, bem como 

alimentação, transporte ou outro benefício 

de qualquer natureza, decorrentes da 

contratação de serviços, por todos os 

encargos sociais previstos na legislação 

vigente, e por quaisquer outros decorrentes 

de sua condição de empregador; 

Responsabilizar-se por quaisquer danos 

causados pessoalmente ou por seus 

empregados ao patrimônio do 

COMODATÁRIO, ou de terceiros, 

advindos de negligência, imperícia, 

imprudência ou desrespeito às normas de 

segurança, quando da execução dos 

serviços, ainda que de forma involuntária, 
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procedendo imediatamente aos reparos ou 

indenizações cabíveis. 

 

3. DAS VEDAÇÕES 

 

3.1. É vedada a utilização do presente termo 

para fins publicitários. 

 

3.2 É autorizada, após a entrega dos bens a 

menção informativa do comodato no sítio 

eletrônico do COMODATÁRIO. 

 

4. DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O objeto do comodato será utilizado 

pelo COMODATÁRIO enquanto vigorar o 

Decreto Municipal de Situação de 

Emergência ou de Estado de Calamidade. 

 

4.2. O(A) COMODANTE poderá 

requisitar o objeto do comodato, nas 

condições em que estiver, mediante 

autorização expressa da Administração 

Pública Municipal.    

 

5. DO PESSOAL 

 

5.1. Não se estabelecerá nenhum vínculo de 

natureza jurídico-trabalhista, fiscal, 

comercial, previdenciária, civil ou de 

qualquer natureza entre COMODANTE e 

COMODATÁRIO, ou respectivo pessoal, 

na execução de atividades decorrentes do 

presente Termo. 

 

6. DA PUBLICAÇÃO 

 

6.1. Incumbirá ao COMODATÁRIO 

providenciar a publicação deste instrumento 

no Diário Oficial Eletrônico do município. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 

FINAIS 

 

7.1. Os bens emprestados estão sendo 

ofertados pelo(a) COMODANTE, sem 

coação ou vício de consentimento, estando 

o COMODATÁRIO livre de quaisquer 

ônus ou encargos. 

 

7.2. O COMODATÁRIO declara que 

aceita os bens em todos os seus termos. 

 

7.3. Não haverá qualquer ressarcimento de 

despesas realizadas pelo(a) 

COMODANTE no desempenho das 

atividades voluntárias. 

 

7.4. O presente termo não caracteriza 

novação, pagamento ou transação em 

relação a eventuais débitos do(a) 

COMODANTE. 
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7.5. O presente Termo é firmado em caráter 

irrevogável e irretratável. 

 

7.6. As partes contratantes se comprometem 

a não oferecer, dar ou se comprometer a dar 

a qualquer pessoa, ou aceitar ou 

comprometer-se a aceitar de qualquer 

pessoa, seja por conta própria ou de outrem, 

qualquer doação, pagamento, compensação, 

vantagens financeiras ou não financeiras, ou 

benefícios de qualquer espécie que 

constituam prática ilegal ou de corrupção 

sob as leis de qualquer país, seja de forma 

direta ou indiretamente relacionada ao 

presente contrato, ou de outra forma que 

não relacionada a este contrato, e devem, 

ainda, garantir que seus colaboradores e 

agentes ajam da mesma forma ("Obrigações 

Anticorrupção"). 

 

7.7. O Foro para solucionar os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo será o 

da Comarca de Três Pontas – MG. 

 

Para constar, foi emitido este 

termo em 2(duas) vias de igual teor e 

forma, que seguem firmadas pelas partes 

interessadas, na presença de duas 

testemunhas, por ocasião do presente ato 

oficial de formalização do empréstimo. 

 

 

Santana da Vargem, _________ de 

_____________ de 2020 

 

 

_____________________________ 

Município de Santana da Vargem – 

COMODATÁRIO  

Prefeito Municipal  

 

 

 

_________________________________ 

COMODANTE  

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: _______________________ Nome: 

__________________________ 

 

RG/RF: ______________________ 

RG/RF: _________________________ 

 

CPF: ________________________ CPF: 

___________________________ 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA 
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Eu, (*qualificação completa) MANIFESTO 

interesse, por livre e espontânea vontade e 

sem quaisquer restrições, em doar ou 

emprestar, em forma de comodato, os 

seguintes bens e/ou serviços listados: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________, com base 

nos documentos em anexo. 

 

 *SE PESSOA NATURAL: 

 

NOME:_____________________________

____________________, 

NACIONALIDADE:_____________, 

ESTADO CIVIL:______________, 

PROFISSÃO:__________________, 

INSCRITO(A) NO CPF 

Nº:__________________, PORTADOR(A) 

DO RG Nº ________________________, 

ENDEREÇO:________________________

________________________ 

 

 

SE PESSOA JURÍDICA: 

 

NOME OU RAZÃO 

SOCIAL:___________________________

______, NATUREZA 

JURÍDICA:_______________________, 

CNPJ Nº: _______________________, 

NESTE ATO REPRESENTADO(A) 

POR:________________________, 

CARGO OU 

FUNÇÃO:__________________________, 

INSCRITO NO CPF 

Nº__________________, PORTADOR DO 

RG Nº ____________________________, 

RESIDENTE E 

DOMICILIADO(A):__________________

______.  

 

 
DECRETO Nº 24, DE 22 DE ABRIL DE 
2020 

 
Determina a prorrogação, no que 
couber, dos decretos municipais nº 
11/2020, nº 13/2020 e nº 14/2020; altera 
a redação dos artigos 2º, 6º e do §1º do 
artigo 7º, todos do Decreto Municipal nº 
13/2020; estabelece medidas de 
enfrentamento ao Novo Coronavírus; 
determina o gozo da licença-prêmio e 
das férias aos servidores públicos que a 
adquiriram antes de 2019; autoriza o 
funcionamento com carga horária 
reduzida dos órgãos públicos. 
 
 

O Prefeito Municipal de Santana 

da Vargem – MG, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo inciso 

VI, art. 52 da Lei Orgânica Municipal; e 
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Considerando as determinações e 

orientações do Decreto Municipal 

nº 11, de 19 de março de 2020;  

 

Considerando as orientações do 

Comitê de Enfrentamento de 

Doenças Transmissíveis de 

Santana da Vargem; 

 

Considerando que o uso 

obrigatório das máscaras é meio 

eficaz de prevenção ao contágio, 

enfrentamento e 

contingenciamento da pandemia 

causada pelo Novo Coronavírus. 

 

Considerando que todos os 

estabelecimentos deverão seguir 

estritamente as determinações 

previstas neste Decreto; 

 

Considerando que as previsões 

contidas neste Decreto serão 

fiscalizadas pelo Município; 

 

Considerando a necessidade de 

adoção de critérios sanitários 

rigorosos às pessoas naturais e 

jurídicas de direito público e 

privado para combater a 

proliferação da COVID-19; 

 

Considerando a Nota de 

Esclarecimento do Estado de 

Minas Gerais, disponibilizada em 

26 de março de 2020, sobre a 

Deliberação do Comitê 

Extraordinário COVID-19, nº 17, 

de 22 de março de 2020, na qual 

foi mencionado que buscou 

“preservar o maior número de 

atividades e empreendimentos 

econômicos possíveis, 

condicionando o funcionamento à 

observância de rigorosos 

protocolos sanitários emitidos 

pelas autoridades competentes”; 

 

Considerando que na Nota de 

Esclarecimento do Estado de 

Minas Gerais foi citado que o 

objetivo da Deliberação Estadual 

do Comitê Extraordinário COVID-

19 nº 17 é “adotar medidas de 

isolamento social por meio da 

resolução do fluxo, contato e 

aglomeração de clientes e 

trabalhadores, de modo a prevenir 

o contágio pelo COVID-19 e, ao 

mesmo tempo, manter atividades 

ou empreendimentos que não 

necessariamente impliquem em 

aglomerações de pessoas”; 

 

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


 
Lei Municipal Nº 1387                  Edição: 364                              quarta-feira,  22  de abril de 2020 

 
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 17 de 21 

Considerando  que na Nota de 

Esclarecimento do Estado de 

Minas Gerais foi mencionado que 

os estabelecimentos comerciais 

que possuam atividades que gerem 

aglomerações deverão adequar 

suas atividades; 

 

Considerando que na Nota de 

Esclarecimento do Estado de 

Minas Gerais foi mencionado que 

compete aos Municípios “impor 

outras restrições e medidas 

sanitárias para as atividades e 

empreendimentos que 

permanecerem funcionando, de 

modo, a evitar, ao máximo o total 

fechamento”; 

 

Considerando que o Município de 

Santana da Vargem irá fornecer 

máscaras para todos os munícipes, 

confeccionadas de acordo com as 

normas técnicas estabelecidas 

pelas autoridades de saúde.  

 

 
DECRETA: 
 

 

Art. 1º - Ficam prorrogadas, no 

que couber, enquanto perdurar a situação 

de emergência no Município de Santana 

da Vargem, causada pela pandemia do 

Novo Coronavírus (SARS-COV-2), as 

disposições dos decretos municipais nº 

11/2020, nº13/2020  e nº 14/2020. 

 

Art. 2º - Passa a ser obrigatório o 

uso de máscaras para todos os munícipes 

que transitem em espaços públicos, como 

ruas, praças, estabelecimentos públicos e 

privados e demais espaços abertos ao 

público, transporte coletivo, transporte 

individual, táxis e outros, para evitar 

transmissão comunitária do Novo 

Coronavírus. 

 

Parágrafo único - Entende-se 

como máscaras a cobertura com tecido 

que cubra a boca e o nariz de forma a 

conter partículas de saliva, evitando a 

transmissão do Novo Coronavírus. 

 

Art. 3º - As máscaras caseiras 

deverão ser produzidas seguindo as 

orientações do Comitê de Enfrentamento 

de Doenças Transmissíveis de Santana da 

Vargem. 

 

Parágrafo único. A máscara 

caseira deve ser de uso individual, não 

podendo ser compartilhada com 

ninguém, mesmo sendo pessoa da 
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família, devendo ser utilizada da seguinte 

maneira: 

 

I – utilizar, sempre que sair de 

casa, assim como ter uma sacola plástica 

para guardar a máscara, caso venha trocá-

la; 

 

II - sempre manter o elástico ou 

tiras para amarrar acima das orelhas e 

abaixo da nuca, de forma que a máscara 

proteja a boca e o nariz; 

 

III - enquanto estiver utilizando a 

máscara, evitar tocá-la e ficar ajustando a 

todo tempo; 

 

IV - ao chegar em casa, somente 

retirar a máscara após higienizar as mãos 

com água e sabão; 

 

V - fazer a imersão da máscara em 

recipiente com água potável e água 

sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos, 

sendo que a proporção de diluição a ser 

utilizada é de 1 parte de água sanitária 

para 50 partes de água; 

 

VI - após o tempo de imersão 

realizar o enxague em água corrente e 

lavar com água e sabão; 

 

VII - após a secagem da máscara 

caseira, utilizar ferro de passar roupa e 

acondicioná-la em saco plástico; 

 

VIII - a máscara deve estar seca 

para sua reutilização. 

 

Art. 4º - o §1º do artigo 7º do 

Decreto Municipal nº 13, de 23 de março 

de 2020, passa a viger com a seguinte 

redação: 

 

§1º - Os 

estabelecimentos 

comerciais 

referidos no caput 

deverão adotas as 

seguintes medidas: 

I – O controle de 

lotação por meio 

de senha na 

entrada, com a 

quantidade de 

pessoas de acordo 

com a metragem 

do 

estabelecimento 

na proporção de 

1(um) indivíduo a 

cada 20 m² (vinte 

metros 

quadrados); 
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II – fechamento de 

espaços para 

lanches e refeições 

no local; 

III – utilização de 

máscaras por 

todos os 

funcionários e 

colaboradores; 

IV – higienização 

das mãos a cada 

uma hora por meio 

da lavagem e 

manutenção 

periódica no uso 

de álcool em gel 

70% e utilização 

de luvas para 

aqueles que 

lidarem 

diretamente com 

alimentos; 

V – limpeza dos 

carrinhos, cestos, 

balcões e caixas 

com produtos 

desinfetantes; 

VI – manutenção 

do distanciamento 

de 2m (dois 

metros) entre 

consumidores; 

VII – dispensa de 

funcionários e 

colaboradores de 

grupos de risco, 

tais como pessoas 

acima de 60 

(sessenta) anos, 

portadores de 

doenças crônicas e 

gestantes; 

VIII – um 

funcionário 

exclusivo para 

receber e orientar 

idosos no intuito 

de agilizar a 

permanência deles 

nos 

estabelecimentos 

comerciais; 

IX – fica proibido 

o acesso dos 

consumidores aos 

itens da padaria, 

sendo obrigatória 

a presença de um 

funcionário 

exclusivo para a 

embalagem e 

entrega da 

mercadoria; 
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X – fica 

obrigatória a 

utilização de 

máscaras pelos 

consumidores para 

a entrada nos 

estabelecimentos.     

 

Art. 5º - O parágrafo único do 

inciso I do caput do artigo 6º do Decreto 

Municipal nº 13, de 23 de março de 2020 

passa a viger com a seguinte redação: 

Parágrafo único 

- Caso tenham 

estrutura e 

logística 

adequados, os 

estabelecimentos 

citados no inciso 

I poderão efetuar 

entrega em 

domicílio e 

disponibilizar a 

retirada no local 

dos produtos. 

Em caso de 

alimentos 

prontos para 

consumo, devem 

ser entregues 

devidamente 

embalados, fora 

do 

estabelecimento, 

desde que 

adotadas as 

medidas 

estabelecidas 

pelas autoridades 

de saúde de 

prevenção ao 

contágio e 

contenção da 

propagação da 

infecção viral 

relativa ao novo 

Coronavírus 

(COVID-19).  

 

Art. 6º - As medidas adotadas 

neste Decreto não excluem outras ações 

fiscalizatórias, nem exime o infrator das 

demais sanções administrativas, cíveis e 

criminais cabíveis. 

 

Art. 7º - Em função da 

paralização de atividades presenciais de 

serviços públicos, autoriza-se o gozo de 

férias e de licença prêmio, independente 

da anuência do servidor, adquiridas até a 

presente data, conforme a necessidade da 

Administração Pública e nos termos da 

Lei nº 716/2000, com exceção das 
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atividades essenciais ao combate ao 

Coronavirus. 

 

Art. 8º–  Fica autorizada a 

redução do horário regular de 

funcionamento dos órgãos públicos 

muncipais, conforme a necessidade de 

cada setor, a fim de se evitar 

eglomerações de agentes públicos na 

execução das atividades por longos 

períodos de tempo. 

 

Art. 9º - Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 
Santana da Vargem - MG, 22 de abril de 
2020 
 
 

Renato Teodoro da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

Conteudista Licitações e Administração: 

Júlio Cesar Botelho – MASP: 114 

 

Conteudista Jurídico:Yuran Quintão 

Castro – MASP: 2745 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 
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