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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 030 / 2020. 
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006 / 2020. 
 

EDITAL Nº 030 / 2020. 
 

ATOS DO PREGOEIRO 
 

CONSIDERANDO que posterior publicação do processo de licitação em epígrafe, na 
Modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para futura aquisição de 
pneus e câmaras de ar para os veículos e maquinários da Frota Municipal e conveniados, a 
pandemia do COVID-19 se propalou no Sul de Minas Gerais; 

 
CONSIDERANDO o inteiro teor do Decreto Executivo de nº 388 de 17 de março de 

2020, que decretou situação de emergência no Município de Dom Viçoso, em virtude da 
pandemia do COVID-19 que assola o mundo; 

 
CONSIDERANDO o inteiro teor do Decreto Executivo de nº 389 de 17 de março de 

2020, que decretou também Estado de Calamidade Pública no Município de Dom Viçoso; 
 
CONSIDERANDO o inteiro teor dos Decretos Executivo de n°390 de  19 de março de 

2020 , 391  e 392 de 20 de março de 2020 , Decreto de n° 393 de 21 de março de 2020, 
Decreto de n° 394 de 23 de março de 2020 e  Decreto  de nº 398 de 29 de abril de 2020, que 
ampliam as medidas de urgência para o enfrentamento da pandemia; 

 
CONSIDERANDO que o processo foi aberto na formalidade presencial, o que colocará 

em risco a saúde e a segurança de pessoas, quando na região do Sul de Minas, nesta data de 
11 de maio de 2020, segundo dados da Secretaria do Estado da Saúde de Minas Gerais, já 
são 401 casos, com 19 mortos; 

 
CONSIDERANDO que na vizinha cidade de São Lourenço, nesta data já existem 11 

(onze) casos de COVID-19 confirmados; 
 
RESOLVE, 
 
O Pregoeiro do Município de Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais em CANCELAR o  

Processo de Licitação de nº030/2020, Modalidade Pregão Presencial de nº 006/2020, baseado 
no interesse público e na saúde e segurança de pessoas, para ser reaberto novo certame 
quando a situação se regularizar.  

 
 
 

Dom Viçoso, 11 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 

PEDRO DE MOURA CAMPOS 
PREGOEIRO 

 

 


