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Departamento Municipal de Administração  

 

 

LEI N° 1393/2021 

 

Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios 
brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para 
combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, 
insumos e equipamentos na área da saúde. 
 

 

O povo de Inconfidentes-MG, por seus legitimes 

representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, 

Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° Fica ratificado, nos termos da lei federal n° 

11.107/2005 e seu decreto federal regulamentador n° 

6.017/2007, o protocolo de intenções firmado entre 

municípios de todas as regiões da República Federativa 

do Brasil, visando precipuamente a aquisição de vacinas 

para combate à pandemia do coronavírus, além de 

outras finalidades de interesse público relativas à 

aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na 

área da saúde. 

 

Art. 2° O protocolo de intenções, após sua ratificação, 

converter-se-á em contrato de consórcio público. 

 

Art. 3° O consórcio que ora se ratifica terá a 

personalidade jurídica de direito público com natureza 

autárquica. 

 

Art. 4° Fica autorizada a abertura de dotação 

orçamentária própria para fins de cumprimento do 

Art.8° da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser 

suplementada em caso de necessidade. 

 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Inconfidentes, 16 de março de 2021 

 
ROSÂNGELA MARIA DANTAS 

Prefeita Municipal 
 

  

Departamento de Licitações, Contratos e Compras  

 

 
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG. 
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. Torna-se pública a 
SUSPENSÃO do Processo Licitatório nº 088/2021, 
Registro de Preços nº 016/2021, modalidade Pregão 
Presencial nº 017/2021, do tipo menor preço por item, 
para contratação de Microempreendedor Individual - 
MEI, Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno 
Porte - EPP para aquisição de materiais de higiene, 
limpeza e utensílios para os diversos departamentos da 
Prefeitura. Após o protocolo de impugnação ao Edital 
feito por um possível participante, informamos que está 
suspenso o referido Pregão até análise pelo 
Departamento Jurídico. Uma nova data da licitação será 
publicada no Átrio, DOEM e site 
www.inconfidentes.mg.gov.br. Jussara Santos de Souza 
Pinheiro – Chefe do Departamento de Licitações, 
Contratos e Compras. Rosângela Maria Dantas – 
Prefeitura Municipal de Inconfidentes. 
 
 

CERTIDÃO 
 
CERTIFICO, para os devidos fins, que o Aviso de 
Suspensão de Licitação correspondente ao Processo de 
Licitação nº 033/2021, Pregão Presencial nº 010/2021, 
Registro de Preços nº 010/2021 foi publicado no átrio da 
Prefeitura Municipal de Inconfidentes, nesta data, em 
conformidade com o Art.88, § 1° da Lei Orgânica 
Municipal c/c inc. XIII, do art. 6º, da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
O referido é verdade e dou fé. 
 
Inconfidentes (MG), 14 de maio de 2021. 
 

José Ricardo de Souza 
Chefe de Setor de Administração 
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