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Poder Executivo 

 

Licitações 

 

TERMO DE CANCELAMENTO DE 

LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

0100/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 

001/2020 

 

 

RENATO TEODORO DA SILVA, 

Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem, em exercício, no uso das 

atribuições que a lei lhe confere, 

respeitados os princípios gerais de 

direito público, as prescrições da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações, procede, em defesa do 

interesse público, o 

CANCELAMENTO DO PROCESSO 

na modalidade TOMADA DE PREÇO 

N°001/2020 conforme justificativa em 

anexo. 

Não há prejuízo para o ente e 

nem para o erário público. 

Não há prejuízo a interesses 

pessoais de terceiros. 

Não há e nem haverá prejuízo 

para o interesse público. 

 

Santana da Vargem, 20 de agosto 

de 2020. 

 

Jurídico 

 

 

DECRETO Nº 50, DE 21 DE 

AGOSTO DE 2020 

 

“Dispõe sobre a instalação de 

barreiras sanitárias pelo Município 

de Santana da Vargem” 

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

do Comitê de Enfrentamento 

de Doenças Transmissíveis de 

Santana da Vargem; 

 

Considerando a necessidade 

de atuação do Poder Público na 

implementação de medidas 

para se evitar a propagação da 

COVID-19; 

 

Considerando a 

obrigatoriedade de informar a 

população, quanto à adoção 

das medidas de higiene, bem 

como sobre as limitações 

normativas  existentes no 

Município de Santana da 

Vargem; 

 

 DECRETA 

 

 Art. 1º - Determina-se a 

instalação de barreiras com a finalidade 

de controle sanitário e orientação nos 

acessos principais da municipalidade.   

Parágrafo único – Não serão 

impostas quaisquer restrições ou 

cerceamentos à saída de pessoas e 

veículos dos limites territoriais do 

Município de Santana da Vargem, 

portanto as barreiras sanitárias possuem 

meramente finalidade preventiva, 

informativa e de fiscalização. 

 

 Art. 2º - O município poderá 

solicitar auxílio da Polícia Militar, em 

regime de colaboração mútua, para 

acompanhar e garantir a ordem durante 

o período de implementação das 

barreiras.  

 

 Art. 3º - A Secretaria de Saúde, 

por meio do setor de Vigilância 

Sanitária, conduzirá o procedimento de 

fiscalização e controle dos indivíduos 

que serão abordados nas barreiras. 

 

 Art. 4º - Este decerto em vigor 

na data de sua publicação, com efeitos 

para o dia 24 de agosto de 2020. 

 

Santana da Vargem - MG, 21 de agosto 

de 2020. 

 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

DECRETO Nº 51, DE 21 DE 

AGOSTO DE 2020 

 

“Altera a redação do artigo 1º e do 

artigo 2º, ambos do Decreto 

Municipal nº 14, de 24 de março de 

2020, alterados pelo Decreto 

Municipal nº 43, de 09 de julho de 

2020”. 

 

 

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 

 

Considerando as orientações 

do Comitê de Enfrentamento 

de Doenças Transmissíveis de 

Santana da Vargem; 

 

Considerando  a necessidade 

de se adequar as medidas de 

calamidade em Saúde Pública, 

com fins de resguardar os 

interesses da coletividade; 

 

Considerado o avanço no 

quantitativo de casos da 

doença na municipalidade. 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - O artigo 1º do 

Decreto Municipal nº 14, de 24 de 

março de 2020 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Art. 1º – Fica instituído o 

TOQUE DE RECOLHER, em 

todo o território do Município 

de Santana da Vargem, ficando 

restrita a circulação de pessoas, 

nos logradouros públicos, no 

período compreendido entre às 

21 horas e 05 horas, enquanto 

perdurar os efeitos da pandemia 

de COVID-19. 

 

Art. 2º–  O artigo 2º do 

Decreto Municipal nº 14, de 24 de 

março de 2020 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

 

Art. 2º – Fica proibido, em todo 

o território do Município de 

Santana da Vargem, enquanto 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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perdurar os efeitos da pandemia 

de COVID-19, o exercício de 

qualquer atividade comercial e 

industrial no período 

compreendido entre às 21 horas 

e 5 horas. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra 

em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos para o dia 24 de agosto 

de 2020.  

 

Santana da Vargem - MG, 21 de agosto 

de 2020 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Conteudista Licitações: 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 

 

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

		2020-08-21T12:41:10-0300
	RENATO TEODORO DA SILVA:53851455649




