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DESPACHO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020 
DISPENSA 004/2020  

 

Termo de REVOGAÇÃO de processo Licitatório em 

epígrafe por INTERESSE PÚBLICO, em razão de 

não atendimento das necessidades da 

Administração. 

 

O Prefeito Municipal do Município de São João da Ponte (MG), no uso de suas 

atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, bem como 

prerrogativa conferida na Lei N.º 8.666/93 e Lei Nº 10.520/02. 

 Considerando a solicitação apresentada pelo Secretário Municipal de Saúde  

arguindo que o contrato nº 007/2020, oriundo do processo supracitado não mais tem 

atendido os anseios da Secretaria de Saúde no recolhimento do lixo hospitalar, 

notadamente em face do aumento da produção de lixo e material contaminado em 

face da Covi-19, bem como, diante das campanhas de vacinação da COVID que 

aumentaram o descarte de seringas e material contaminado conforme justificativa 

apresentada. 

Considerando que, em face do aumento expressivo na quantidade de resíduos 

sólidos contaminados no Município foi formalizado novo contrato administrativo nº 

096/2021, junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte de Minas – 

CISNORTE na presente data, oriundo do Processo Licitatório nº 072/2021 – Dispensa 

de Licitação nº 025/2021 com aumento do estimado anual do contrato. 

 Considerando que é de entendimento favorável da procuradoria jurídica do 

Município que se revogue o presente processo em razão de interesse público, em virtude 

do acima exposto. 

RESOLVE: 

 REVOGAR o Processo Licitatório autuado sobre o Nº 009/2020, Dispensa de 

Licitação nº 004/2021, cujo objeto é o contrato de programa para a prestação de serviços 

do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Sáude – PGRSS, com a 

prestação de serviços de coletas (in loco) e incineração do lixo hospitalar, contratação 

esta através de dispensa de licitação com fulcro no art. 24, Inciso XXVI da Lei Federal 

8666/93, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

São João da Ponte - MG, em 30 de setembro de 2021.   

 

_______________________                              __________________________ 

Danilo Wagner Veloso                                          CHARLES JEFFERSON SANTOS 
Prefeito Municipal                                         Procurador Jurídico -  OAB-MG 123.071                                                                                 


