
































DECRETA:

Dispõe sobre a alteração da 

data para finalização, apuração e publicação 

do recadastramento dos ambulantes e da 

outras providencias. 

O PREFEITO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de 
suas atribuições legais que lhe conferem a legislação em vigor,

DECRETO Nº. 1.493, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020

CONSIDERANDO o Princípio da Autotutela da Administração Pública, 

que a torna apta a revisar seus atos, a fim de propiciar os melhores e mais eficientes 

meios de atender à legalidade e ao interesse público, neste caso da população 

Buziana;

Prefeito

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,  

revogando-se as disposições em contrário.

Art. 1º Em observância ao Decreto Municipal nº 1.470/2020, publicado 

no Boletim Oficial nº 1.102 o qual instituiu o período inicial para o 

recadastramento dos ambulantes no Município de Armação dos Búzios, fica 

instituído que a análise técnica dos pedidos de recadastramento serão realizadas 

até o dia 25/09/2020 (sexta-feira).

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA

Art. 2º Após realização das análises descritas no art.1º, deste Decreto 

haverá a publicação em Boletim Oficial do resultado, no dia 25/09/2020 podendo 

o candidato deferido abrir o processo administrativo no dia 28/09/2020 (segunda-

feira).  

Armação dos Búzios, 17 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO o Princípio da Discricionariedade da Administração 

Pública, pertinente à conveniência e oportunidade da presente medida, 

observados os ditames legais aplicáveis, bem como todos os demais Princípios da 

Administração Pública previstos no Art. 37 da Constituição da República; 



 
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E FAZENDA  

UNIDADE DE LICITAÇÃO  

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
PROCESSO Nº  3990/2020, 560/2020, 14314/2019, 562/2020. 685/2020, 
1051/2020, 559/2020, 4447/2020, 5426/2020, 4043/2020, 11508/2019, 
11694/2019 e 12446/2019  
 
MODALIDADE:  Pregão Presencial Nº 046/2020  
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE 
PACIENTES EM ATENDIMENTO AS ORDENS JUDICIAIS.  
DATA DE ABERTURA : 01/10 /2020  às 10:00. 
TIPO:  Menor Preço Unitário  
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de  Saúde  
FUNDAMENTO LEGAL: Leis  Federal n ºs 10.520 /02, 8.666/93 e suas 
alterações, Decreto Municipal n° 426/2015 e Decreto Municipal nº 
1200/2019.  
RETIRADA DO EDITAL:  Será feita na Unidade de Licitação , localizada 
à Estrada da Usina Velha , nº. 600  - Centro – Armação dos Búzios , a partir 
de 21/09 /2020 , presenci almente por pessoa jurídica: m ediante a 
apresentação d o contrato social, Procuração ou Credenciamento se for o 
caso e a cópia da cédula de identidade de quem fará a retirada; 
presencialmente por pessoa física: cópia do documento de identidade  de 
quem fará a retirada e requerimento solicitando o edital; ou através do Site 
Oficial deste Município: Búzios.Rj.gov.br. Caso queira cópia impressa do 
Edital, trazer uma resma A4. C aso queira cópia digital  do Edital, trazer CD 
virgem  

Armação dos Búzios , 17 de setembr o de 2020.   
 

Marcelo Chebor da Costa  
Pregoeir o 






