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AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 

------------Objeto da dispensa--------------------------------------------------------------------------------

Doação de Imóvel com Encargos no Distrito Indasttial de Minduri/MG com base no Artigo 
17, Parágrafo 4", que tem a seguinte redação: lS 4" A doação com encargo será licitada e de 
seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos , o prazo de seu cumprimento e 
cláusula de reversão , sob pena de nulidade do ato , sendo dispensada a licitaçâo no caso de 
interesse público devidamente justificado (Redação dada pela Lei n"8.883 de 08 de Junho de 
1994) e ele com o Artigo 24 da Lei n• 8.666193 

,~------Objetivo e Finalidade da Dispensa-----------------------------------------------------------------
0 objetivo da doação tem finalidade precipua fomãntar a economi'a da cidade de Minduri!MG. visandr. 
trazer investimentos e a criação de empregos , com a conseguente regularização dos terrenos. 

Valor Avaliado Pela Comissão da Contrapartida desta Doação do Imóvel com Encargos :R$ 
198.564,56( Cento e noventa e oito mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e 
seis centavos). 

-------------------Setor de Serviço------------------
Secretaria Municipal de Operações 

Data ..................... : 19/06/2015 
,...---., . b A . · ~anm o e ssmatura .............. : Dan o ra P. Ílha 

CPF 263.481.446-15 
Tesoureiro 

Gebson da Silva Maciel 
Contador 

Gebson 
i.xltador 

1...MG 001 .2.41/Q-1 

CPF' 635.563.406-15 Danilo Moura Penha 

Município de M~d~- M~, ';P' 19 J'~uriflo de 2015 . 

. rÁ/ ;i./cf:; ~~ JoséRonaldodaSilvo 
"'vr Prefeito Muflicipal 
Jose Ronaldo da Silva CPF: 4D.912.97.6· 34 

ID, M-2.286190 
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I I 

de Licitação de Minduri-MG 

José Ronaldo do Silva Chefe do Executivo Municipal de Minduri-MG 
Secretaria de Operações de Minduri-MG 

· da Comissão de Licitação de Minduri-MG 

Exmo. Senhor Rodrigo Ematné Gadbén (Assessor Jurídico do Município de Minduri!MG ) OABIMG 105711, 

Solicitamos de V. Exa. o Parecer Jurídico que o Município de Minduri - MG pretende instaurar para o procedimento de 
Dispensa de licitação nos termos do Art 17 , Parágrafo 4° do Objeto acima ciTado na Modalidade Dispensa de Licitação n° 
001/2015 e Processo Li citatório R0 02612015 , tudo confonne previsto na Lei n"' 8.666193 e suas posteriores alterações , 

de em fatos acima descritos. 

A todas as Secretarias Municipais sendo elas : Chefe do Executivo MW1icipal de Minduri I MG , Seoore1ari:>l 
Municipal de Operações e Comissão de Lici~ão de Mindm;i - MG. d S'l Mao'el 

1 ' Geblon· a 1 va 
Assinatura do .r-../ 

da Solicitação do Parecer Jurídico do Municipio 

Prazo de cumprimento da Contrapartida ao Município de Minduri - MG pela empresa , objeto desta D~:pen:~~ 
conforme determinado no Termo de Doação de Imóvel com Encargos. 

Assinatura do Tesoureiro: ________ -,-~~----c--,.----
Danilo Moura Penha 

Ucilação de Mindüri • MG : Data 19 de Junho de 2015. 

Assinatura do Presidente da Comissão de Licitação : 

do Prefeito Municipal de Minduri -

) Deferido ( ) Indeferido Em: Data 19 de Junho de 2015. 

de Minduri • 
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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO DE LICITAÇÃO 

PARECER JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Em atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/93 e 
altel11Çires" postelim""es; cuusuita'!.ure· if e'umissãw Pa"llTan:effie· de- I::ricitaçãtr da· Prefeitura~ Mun:icipat de· 
Minduri- MG, se a minuta do instrumento de licitação relativo ao Processo de Licitação D

0 026/2015 na 
modalidade de Dispensa de Licitação 001/2015 ,que o governo municipal de Mfudmi' - MG' pretende 

~staurar vara a Doação de Imóvel com Encargos no Distrito Industrial de Minduri/MG com base no Artigo 17. 
' 'arágrato 4~ que tem a seguinte redacllo: § 4° A doacão com encargo será licitada e de seu instrumento 

constarão obrigatoriamente os encargos . o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão . sob pena de 
nulidade do ato , sendo dispensada a licitaç!lo no caso de interesse público devidamente justíficado ( Redacão 
dada pela Lei n°8.883 de 08 de Junho de 1994) e ele com o Artigo 24 da Lei n° 8.666193 . conforme relação em 
anexo e de acordo com a descrição do objeto e objetivo deste Edital e seus Anexos constantes da Dispensa de 
Licitação 001/2015, parte integrante deste certame, está em condições de ser aprovada. 

O Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG , acompanhou a Minuta a ser examinada do 
respectivo Processo Ucitatório n• 026/2015. 

Lido e examinado os autos passo a opinar. 

FUNDAMENTOS 

O objeto da Licitação enquadram o certame no Artigo 17. Parágrafo 4': que tem a seguinte 
i~edacão: § 4" A doacão com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os 

encargos , o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão • sob pena de nulidade do ato • sendo dispensada 
a ücitacão no caso de interesse público devidamente justificado f Redactio dada pela Lei n°8.883 de 08 de 
Junho de 1994) e ele com o Artigo 24 da Lei n• 8.666/93, isto é, definem como Modalidade para a Licitação 
a Dispensa de Licitação . Está portanto, correta a modalidade escolhida. 

Quanto ao texto, sob o aspecto jurídico, atende às finalidades a que se propõe, cumprindo às 
exigências do Art 17, Parágrafo 4° da Lei 8.666/93, estando correto o tipo de modalidade escolhida 
para o procedimento adotado, considerando o objeto em Licitação 
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Como instrumento de Termo de Doação do Bem Imóvel , fica condicionado a 
assinatura deste Termo de Doação do Bem Imóvel com Encargos somente após a aprovação do 
Projeto de Lei encaminhado a Câmara Municipal de Minduri- MG. 

Dessa maneira o texto do edital e seus anexos atendem às prescrições da Lei 
8.666/93. 

CONCLUSÃO 

.~. Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento do Termo de Doação , 
o Processo n• 026/2015, mereceu a minha aprovação, razão pela qual coloco a chancela deste 
serviço em todas as páginas do documento examinado. 

Para finalizar alertamos que o certame deverá merecer a divulgação prevista art 22 § 
3° da Lei 8.666/93. 

Este é o meu parecer. 

Adv. Rodr 
Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 

OAB MG 105711 

' 
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PARECER JURÍDICO PARA O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Objeto: Doação de imóvel com encargos 

SITUAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL: 

Trata-se de terreno com área de 18.910,91 m2 com medidas e 

confrontações constantes do memorial descritivo anexo ao oficio encaminhado pelo 

Prefeito. 

O chefe do executivo do Município de Minduri, Estado de Minas 

Gerais, encaminha documentação substanciada da situação do imóvel em epígrafe, 

requerendo emissão de parecer jurídico sobre a viabilidade de doação do imóvel 

com encargos, através de dispensa de licitação. 

A questão foi argüida pelo Ministério Público da Comarca de Cruzília, 

quando foi requerido providências administrativas para chamar a questão à 

ordem. 

Segundo consta dos arquivos municipais, sendo notório na cidade de 

Minduri, o proprietário do imóvel acima descrito, CERÂMICA ARAÚJO RIBEIRO 

MINDURI LTDA - CNPJ: 05.607.006/0001-45 encontra-se na posse mansa e 

pacífica, desde 12/03/2001, através da Lei Municipal n" 651/97 e Lei Municipal 

.~, n° 656/97 e termo de doação, que criou e demarcou o distrito industrial de 

Minduri e termo de doação. 

Conforme pod~rá se verificar, através das fotos em anexo e que foi 

confirmado por este jurídico através de visita in loco, existe uma edificação no 

referido terreno, cuja atividade comercial é FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE 

CERÃMICA OU BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL - EXCETO 

AZULEJOS E PISOS, estando empregando na atualidade 20 (vinte) munícipes, 

tudo em conformidade com a legislação municipal acima citada. 

Diante da situação concreta, o MunicíPio não tem como faze~ a doação 

através de competente processo de licitação, tendo em vista a edificação existente, 

que íoi construída sem nenhum questionamento por parte do Município. 
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Verificamos ainda, que a atual gestão já encontrou o caso concreto 

carecendo de regularização e em alguns casos sem sequer constar documentação 

no paço municipal, sendo a saída mais viável a doação com encargos, através de 

dispensa de licitação, evitando-se prejuízo ao erário público em futuras 

indenizações e o retrocesso do distrito industrial, que vem cumprindo com seu 

objetivo social e comercial dentro do Município. 

O imóvel a ser doado está situado no Distrito Industrial, onde funciona 

a Empresa CERÂMICA ARAÚJO RIBEIRO MINDURI LTDA, que foi construída 

praticamente no espaço total do terreno. 

OBJETIVO DA DOAÇÃO 

O objetivo da doação tem como finalidade precípua fomentar a 

economia da cidade, visando trazer investimentos e a criação de empregos, com a 

consequente melhoria da mão de obra. 

A economia do Município sempre cingiu-se apenas e tão somente na 

atividade agro-pecuária, sendo que os empregos até então ofertados eram 

específicos desta área. 

Situação Social da doação 

A empresa dispõe hoje de 20 (vinte) empregos diretos, sua arrecadação 

de tributos no Município ainda não é considerável porque não se encontra 

regularizada a doação, mas se tomará considerável após a efetivação da presente 

doação, passando a ser fator determinante na economia do Município, além do 

fator social que contribui para diminuição do desemprego. 

Ao examinar o caso concreto, antes de tudo deve pautar o 

entendimento no sentido da conveniência da remoção ou a permanência da doação 

nos termos da Lei Municipal n° 651/97 e Lei Municipal n° 656/97 e termo de 

doação, em virtude da sedimentação e da estabilização da empresa no terreno 

objeto de doação. 
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É Sabido que a Administração Pública, no caso específico o Município 

pode realizar a doação de imóvel, porém, mediante Lei Autorizativa e com 

possibilidade de reversão do bem para a Administração Pública no caso de 

descumprimento da finalidade do imóvel. É admissível que o doador imponha 

certas determinações ao donatário como condição da efetivação da doação. 

A doação de bens públicos imóveis é regulada pelo Art. 17 da Lei 

8666/1993, que a permite se cumpridas algumas formalidades: interesse público 

devidamente justificado, avaliação do imóvel, autorização legislativa, licitação na 

modalidade concorrência , e doação modal (com encargos ou obrigações) e 

condicional resolutiva (com cláusula de reversão). 

A Administração pode fazer doações de bens móveis e imóveis 

desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e 

atividades particulares de interesse coletivo. Importante ressaltar que a doutrina 

faz menção que: "Essas doações podem ser com ou sem encargos e em 

qualquer caso dependem de lei autorizadora, · que estabeleça as condições 

para sua efetivação, de prévia avaliação do bem a ser doado e de licitação." 

Cumpre-nos colacionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Marçal 

Justen Filho: 

"Ressalva-se a hipótese de doação de bem público? gravada com 

encargo. Assim, por exemplo, poderá ser do interesse estatal a 

construção de um certo edifício em determinada área. Poderá 

surgir como solução promover uma doação de imóvel com encargo 

para o donatário promover a edificação. Essa é uma hipótese em 

que a doação deverá ser antecedida de licitação, sob pena de 

infringência do princípio da isonomia. Em outras hipóteses, 

porém, o encargo assumirá relevãnc:ia de outra natureza. A doação 

poderá ter em vista a situação do donatário ou sua atividade de 

interesse social. Nesse caso, não caberá a licitação. Assim, por 

exemplo, uma entidade assistencial poderá receber doação de bens 

gravada com determinados encargos. ( ... )O instrumento de doação 
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deverá definir o encargo, o prazo de seu cumprimento e a cláusula 

de reversão para o patrimônio público do bem doado em caso de 

descumprimento. A regra aplica-se tanto aos casos de dispensa de 

licitação como aqueles em que a licitação ocorrer.'~ (Grifo nosso) 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

Editora Dialética. 9• Edição. 2002. p. 185) 

A Lei restringe a dispensa de licitação para a doação a casos de 

interesse social. Qualquer doação de bem público pressupõe interesse público, a 

regra legal impõe à Administração que verifique se a doação consiste na melhor 

opção. 

Utiliza-se a doação de bens públicos sempre que o interesse público 

puder indicar ser essa a modalidade de transferência da propriedade mais 

vantajosa que alguma outra, o que muitas vezes se toma dificultoso, mas não 

deixa de ser frequente, coino no caso de doação de lotes públicos a particulares, 

pessoas físicas ou jurídicas, em distritos industriais, com encargos de edificação e 

funcionamento de indústrias, mesmo que tributariamente incentivados, tudo 

visando oferecer empregos à população local, desenvolvimento da atividade 

econômica e, ao longo do tempo, propiciar aumento da arrecadação tributária. 

Entendemos que a dispensa de licitação é uma exceção e a licitação é 

regra no direito administrativo, devendo ao examiná-la aplicar a caso concreto 

proposto. 

No caso in concreto defendemos a dispensa licitação em virtude do 

dispendioso custo que o Município terá que suportar para remover a empresa, 

tendo que despender de um valor considerável de indenização, valores este que o 

Município não detém. 

Outro fato relevante é o desemprego, que causará ainda mais danos a 

comunidade, elevando assim o custo da assistência social à aqueles 

sem empregos. 
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Nesse sentido há de se aplicar aqui o princípio do interesse público 

relevante, que na preciosa lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, 

consta que o interesse público - como o interesse do todo, nada mais é do que 

uma forma, um aspecto, uma função qualificada do interesse das partes, ou 

seja, não há como se conceber que o interesse público seja contraposto e 

antinômico ao interesse privado, caso assim fosse, teríamos que rever 

imediatamente nossa co:D.cepção do que seja a função administrativa. (Curso 

de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 13• edição, 2001, p. 26/27). 

Ainda o aludido doutrinador arremata, que o cunhou como sendo 

o interesse resultante do conjunto de interesses que os indivíduos pessoalmente têm 

quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelos simples 

fato de o serem. 

Veja que este princípio é totalmente aplicável ao caso concreto, expedir 

ordem para a empresa desocupe o local doado e submeter a processo licitatório, 

não condiz com a sistemática da boa administração pública, uma vez que os danos 

serão de grande monta, havendo assertivamente um colapso social por causa dos 

desempregos que ocorrerá. 

Além de obedecer ao princípio da legalidade, uma vez que a houve lei 

autorizativa, também está evidenciado o princípio da impessoalidade, uma vez que 

a doação foi feita de modo que a única beneficiada foi a coletividade, pelo aumento 

do emprego, aumento dos tributos e diminuição do atendimento da assistência 

social, em virtude da ocupação laboral. 

Nota-se também que o caso concreto pode ser aplicado a dispensa de 

licitação, por ser a licitação dispensável conforme dispõe o art. 24 da Lei-8.666/93 

e suas alterações. 

A licitação dispensável ocorrerá naqueles casos em que a realização 

ou não do procedimento licitatório ficar sob a discricionariedade do administrador. 

Entretanto, somente conítgurará essa hipótese se for obedecido o disposto no 

art. 24 da Lei 8.666/93. 
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Ainda sobre o caso _concreto colocado sob exame é de bom alvitre que 

seja consignada a recomendação do STF por ocasião da interpretação da Lei 

Federal n° 11.481/2007, que alterou o art. 17 da Lei 8.666/93, in verbis:. 

~ ... as alterações legais citadas, orienta que para Prefeitura 

Municipal doar bens imóveis de seu patrimônio público, faz-se 

necessário demonstrar que: a) haja interesse público 

devidamente justificado; b) o bem seja desafetado, se for caso; c) 

seja precedida de avaliação prévia; d) seja dada autorização por 

lei; e) inexiste obrigatoriedade a uma de realizar certame 

licitatório, a duas de fazê-lo exclusivamente para órgão ou 

entidade da Administração Pública de qualquer esfera do 

governo, e a três de constar no instrumento dessa doação~ as 

cláusulas de inalienabilidade e reversão ao patrimônio público 

do bem imóvel doado, conforme decisão do Supremo Tribunal 

Federal {ADI 927-3)." 

Em sendo assim e pelo exposto, nao há como levar a licitação um 

imóvel doado há mais de 14 {quatorze) anos, estando a empresa estruturada e em 

pleno funcionando, a qual vem gerando empregos e aumento de receitas para o 

Município. 

Recomendo que seja inserido na lei os encargos que deverá a empresa 

suportar, objetivando o interesse público relevante. 

Por esta razão, opino para este caso concreto, obedecendo ainda o 

princípio da razoabilidade que a melhor forma de solucionar é o processo de 

dispensa de licitação. 

Minduri, MG, 19 de junho de 2015. 

tt·~~~L~~o _ 
-~~o Em.atnê ~,. 

OAB/MG 105.711 
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Exmo: Senhores Solicitantes 

Autorizo o Procedimento de Dispensa de Licitação de acordo e de conformidade com o Parecer 
Jurídico deste Município de Minduri - MG e seus anexos nos termos do Objeto e objetivo deste edital 
acima citado na Modalidade Dispensa de Licitação n• 001/2015 e Processo Licitatório n• 026/2015 
,tudo conforme previsto na Lei n• 8.666193 e suas posteriores alterações que dispõe sobre a 
Doação de Imóvel com encargo com a seguinte empresa: Cerâmica Araújo Ribeiro Minduri Ltda, 
CNPJ: 05.607.00610001-45, com Endereço na Rodovia MGT 383, Km 01, Quadra "D ", Lote n• 
04 , que liga Minduri X São Vicente de Minas/MG , situada neste Municipio de Minduri/MG , 
com um Terreno com Área de 18.910,91 m2 , com o Valor Avaliado Pela Comissão da 
Contrapardda desta Doação do Imóvel com Encargos: R$198.564,56( Centtt e noventa e oito 

1
11Jil e quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos. 

Município de Minduri /MG, 19 de Junho de 2015. 
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Extrato de Publicação de Edital de Dispensa de Licitação 

A Prefeitura Mimicipal de MindurifMG através do seu Assessor Juridico , Prefeito Municipal e 
Comissão de Licitação de Minduri!MG,torna-se público que fará realizar o Processo na 
modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO , cujo seu objeto é a Doação de Imóvel com 
encargos para empresas no 'MimiCipio de 1\lihdilrí!MG , com base no Artigo n; Paràgra@ 4': 
que tem a seguinte redação: § 4• A doação com encargo será licitada e de seu instrumento 

_rJ:.onstarão obrigatoriamente os encargos , o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão , 
Job pena de nulidade do ato , sendo dispensada a licitação no caso de interesse público 
devidamente ius-t-ificado- (R-edação.- dada- pela- Lei- n-08.883- de 08--de J.unJw--de 19.94)-.e .c/.c -mm--9-
Artigo 24 da Lei n• 8.666/93,conforrne Processo Licitatório n• 026/2015 e Dispensa de 
Licitação n• 00112015. 

Minduri MG, 19 de 

Luca!f'JJA{iíes Magalhães 
Presidente da Comis e Licitação de Minduri- MG 

, :R/cl Llh 
< 

ose Ronaldo da Silva 
o Municipal de Minduri- MG 

José Ronaldo da Silvo 
Prefeito Municipal 

CPF: 413.912.926-34 
10: M-2.286190 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- F ne: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-1 O 



Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br · munieipio@mindurl.mg.gov.br 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO No 026/2015 
DISPENSA N° 001/2015 

A Prefeitura Municipal de Minduri-MG,através de sua Comissão de Licitação , 
nomeada pelo Sr.José Ronaldo da Silva, Prefeito Municipal de Minduri/MG através da Portaria 540 de 
05 de Janeiro de 2015 sob a Presidência do Sr. Lucas Lopes Magalhães e seus membros o Sr. José 
Edson Botelho e a Sta. Maira Ferreira Rocha juntamente com a Comissão de Avaliação dos Bens 
Imóveis , Terrenos do Município de Minduri-MG,nomeada pelo Sr.José Ronaldo da Silva, Prefeito 
Municipal de Minduri/MG através da Portaria 541/2015 de 17 de Junho de 2015 sob a Presidência do 
Sr. Marcos Ailton Pereira e seus membros o Sr. Lucas Lopes Magalhães e o Sr. Luiz Cláudio de 
Souza,sito a Rua Penha, n° 99, Bairro Vila Vassalo, nesta cidade de Minduri - MG , pelo presente 

rl,nstrumento de dispensa de licitação informam abaixo discriminado dados da empresa que será feito 
· J Termo de doação do Imóvel com encargos assim que for aprovado o Projeto de Lei encaminhado a 

Câmara Municipal de Minduri - MG,tudo será realizado em conformidade com os preceitos da Lei n• 
8.666/93 e suas atterações introduzidas posteriormente , compreendendo:Doacão de Imóvel com 
Encargos no Distrito Industrial de Minduri/MG com base no Artigo 17. Parágrafo 4" , gue tem a 

Dados da Empresa 

·'"'Razão Social da Empresa: Cerámica Araújo Ribeiro Minduri Ltda , CNPJ: 05.607.006/0001-45, 
com Endereço na Rodovia MGT 383 , Km 01 , Quadra " D " , Lote n• 04 , que liga Minduri X São 
Vicente de Minas!MG , situada neste Municlpio de Minduri/MG , com um Terreno com Área de 
18.910,91 m2 
Valor Avaliado Pela Comissão da Contr 
198.564 56 Cento e o enta e oito mil uinhentos e sessenta e uatro reais e cin uenta e 
seis centavos .. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.b ipio induri.mg.gov.br 

o 
' 

Membro da Comissão de Avaliação de Be s Imóveis , Terrenos de Minduri- MG 

Município de Miuduri- MG, 19 de Junho de 2015. 

' 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- ne: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-1 O 



Município de Minduri 
www.min"url.mg.gov.br. municiplo@mindurl.mg.gov.br 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015 

MUNICÍPIO DOADOR : Município de Minduri/MG 
EMPRESA : Cerâmica Araújo Ribeiro Minduri Ltda 

Objeto: Doacilo de Imóvel com Encargos no Distrito Industrial de Minduri/MG com base no 
Arligo 17, Parágrafo 4', que tem a seguinte redação: § 4' A doaçlio com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarão obrigatoriamente os encargos , o prazo de seu cumprimento e cláusula de 
reversão • sob pena de nulidade do ato , sendo dispensada a licitação no caso de interesse público 
devidamente justificado (Redação dada pela Lai n'8.883 de 08 de Junho de 1994! e ele com o Arligo 24 
da Lei n• 8.666/93 

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A Prefenura Municipal de Minduri/MG , CNPJ n'.17.954.041/0001-10, sna à Rua Penha, n• 99, 
Bairro Vila Vassalo , nesta cidade de Minduri/MG vem através deste Processo de Dispensa de Licnação 
· · que 

com encargos 
com a seguinte empresa: Ceriimica 

Araújo Ribeiro Ltda , CNPJ: 05.607.00610001-45, com na Rodovia MGT 383, Km 01 , 
Quadra " D " , Lote no 04 , que liga Minduri X Slío Vicente de Minas/MG , situada neste Municipio de 
Minduri/MG, com um Terreno com Area de 18.910,91 m2 e no Valor Avaliado Pela Comissilo da Contrapartida 
desta Doacilo do Imóvel com Encargos : R$ 198.564,56( Cento e noventa e oito mü e quinhentos e sessenta e quatro 
reais e cinquenta e seis centavos). 

AS RAZÕES DECORREM DE: 

1 - Trata-se de empresa idônea; 
2 - Trata-se de preços informados e avaliados dos imóveis que estão 

compatíveis com os de mercado; 

~- CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO DO TERMO DE DOAÇÃO DO 
IMÓVEL 

1 - Fica condicionado a assinatura da Ratificação do Processo de Dispensa de Licitação e a 
assinatura do Termo de Doação do Imóvel com encargos somente após a aprovação do Projeto de 
Lei encaminhado a Câmara Municipal de Milndc~ii,~G 

Minduri -MG 

Rua Penha, 99 ~Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447~000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Município de Minduri · 
www.mlridurLmg.gov.br - municipio@miOduri.mg.gov.br 

PORTARIA N° 540/2015 

"NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICiTAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE MINDURJ- MG.". ' 

O Prefeito Municipal de Mi.nduri, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com as Leis em vigor, fl&SOLVE: 

:Art. 1° - Nomear os servidores abaixo relacionados para 
sobre a _presidência· do primeiro, constitufrem a COMISSÃO PERMANENTE' D'E 

0 LICITAÇAO DO MUNICiPIO DE NUNDURI, Estado de MinaS Gerais para o exercício de 
2015, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 

1° - Lucas Lopes Magalhães -Presidente 
2 • - José Edson Botelho • Membro 
3 • - Meira Ferreira Rocha • Membro· 

SUPlENTES: 

1° ·José Geraldo de Andrade· 
2° • Hosana Alian dos'S..ntos 

, ' 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

·Art. 3°- Revogam-se as disposições 19m contrário. 

Minduri (MG), 05 de janeiro de 2015. 

·•.vUF~:~ 
. ~a Penha, 99 • Vila Vassalo • Fone: (35) 3326-1219 ·Fax ( 

CEP 37.447-090 • Minduri ·Estado ele Minas Gerais • CNPJ 1 

3326-1444 
• 54.041/0001-10 

' ' 



· Município de Minduri 
www.mlndurl.mg.gov.br • munJeipio@mlnduri.mg.gov.br 

• 

PORTARIA N° 541/2015 

NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS, TERRENOS DO MUNICIPIO DE MINDURI". 

O Prefeito Municipal de Minduri, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com as Leis em vigor, RESOLVE: 

Art. 1°.- Nomear os seiVidores abaixo relacionados para sob a 
presidência do primeiro comporem a Comissão de Aveliiação de Bens Imóveis do 
município de Mínduri- MG. 

1° -MARCOS All TON PEREIRA- Presidente 

2° - LUCAS LOPES MAGALHÃES- Membro 

3" - LUIZ CLAUDIO DE SOUZA- Membro 

publicação. 
Art. 2' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário. 

Minduri (MG), 17 de junho de 2015. · 

~.):{JJ Lú' 
E RONALDO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - : (35) 3326-1444 
CEP 37.447-QOO- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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PREFEITURA MÚNICIPAL DE 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO:OE E.DITÀ-L DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO 
· A Prefeitura Mlmic.iÍJal de Minduri/MG atra_vés do seu Assessor 

JUrídico, Prefeito Munidpa/ e Comissão de Licitação de Minduri/ 
MG,torn~-se pú~lico qúe far~ realizar o Processo na modalidade 
de DISPENSA DE- tiCJTAÇÃO·, .cujo seu objeto é a Doação de· ImóveL 
com encargos para empresa~ no Município de Mindur:VMG ,·'com 
base rio Artigo 17, Pàrágrafo 4º, q~e.tem a seguinte redação:§ 42 
Á-doação com encargo será licitada é de seu .instrumento consta
rão obri-gatoriamentE! o~ encargos ,_o prazo de seu cump~imento e 
cfáUsul'a de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispen
sada a licitação no caso .de interesse público devidamente justifi
caqp { 'Red9ção dada pela lei n!l8.883 de-08 de Junho de 1994) e 
c/c com ·o Artigo 24_çla lei' ri!l 8.966/93,conforme.Proce$SO Ucità
i:ói'io nº 026/2015 e Dl~pensa de licitação n!l 001/2015. 

Minduri MG, 19 de Junho de 2015. 
·LuCas Lopes- Ma·garhães·- Presidente da Comissão de Licitação de 

... ' Minduri- MG 

;JosE! Ronaldo da Silva - Préfeito. MUnic!paJ .de !Vjiriduri - MG 

-EXTRATO D_E PÍJBLICAÇÃO DE. EDITAL DE-DISPENSA ' 
- -·DE LICITAÇÃO_ . . 

_A Pr~eit.ura M,uniéip'af de Minduri/MG através do seU· Assessor 
Jurídico .. , Pfefeito Municipal e Comis-são, de p~itâção d~ Mincfuri/ 
rvrG;torna-se púbfico que fará réaJizar o Processo na modalidade 
de D'ISPENSA_ÓE LICITAÇÃO, cujo seu objeto é a Doação de Imóvel 
com enàrgos para emPresas no Município de.Minduri/MG, com 
baSe no Artigo 17, Parágrafo 4º,- que tem a seguinte redação:§ _42 
A'· doação-com ençargo_será Jicita,da e de seu instrumento conSta
r~ó ·obrigatoriamente os 'Emc~rgos', o -prazo de seu Cumprimento e 
cláusula_ de-reversão, sob pen·a de nulidade do ato, send()-dispen-· 
sàda a lieitação nÓ caso di:! ihteresse público devidamente· juStifi
Càdo { Redáção dàda pela lei n!l8.883 dé 08 de Junho de 1994)-e 
cfc com o Artigo 24 dá lei nº 8.666/93,c0nforme ·Processo licita-
tório nº 027/2015 e· Di~ Pensa de Licitação n!l·b02/2015. -

Minduri MG, 19 de Juhho de 2015~ 
Lutas Lopes Magalhães - Presidente da Comissão de Licitação de 

Minduri- MG 
Jose Ronaldo da SilVa- Prefeito Municipal de Minduri- MG 

-.-''ExtRATP DE PuBLICAÇÃo DE EDITAL o:E'-DISPENSA · 

. ' . •· ·•.·· ' DE UCITAÇÃO 
A Prefé'itura. Múri·tdpal de Minduri/MG -através' do seu Assessor 

Jurídiéo -, Pf~itô"'.M:JnJ~i:pal e C{)~issão de li~ítaÇão de-Miridd~i/. 
fV!G,tonl<i-Se.PUI:iik:o-QUe fará r'éalizar' o ProcessO na modalidade 
cie-DISP.ENSÀ DE UÓÍ"AÇÃO, cujo set.f obj~to é a Doação de Imóvel 
cOm encafgos para empresas no MunicíPio de M!,nduri/MG, com 

·. ba~e no Artigo 17, Parágrafo 49:, que:tem a segui.ilte redação:'§ 4º. 
A':çi0ação COrri encãrgo será .licitada e'de seu instrumentO coftsta
rão obri8:a1:-oriamente os_ encargos, o prazo de: seu cufiwrimento e 
dáusula·dereve'rsão, sob pena·de nulidade do ato, sendo dispen
sada a licitaÇão-no caso de interesse público devidamente justifi
·c~do( RedaçãO dada-peJa Lei rii!8.88~-de 08 cie)uflhÚ de 1994) e 

cjc 'COm o ArtiB:o i4 da Lei'rl.si'8.666/93;conf0rme Process 
tório nº. Ó28/20f5 e D!.Speosa d.e Licitação n!l oo;~;i01s. 

MihduriMG, 19 de Junho de 2015. 
Lucas .LoPes Magalhães~ Preside~te da Comissão de Ucit< 

Minduri- MG. 
Jose Ronaldo da Silva_~ Prefeito Munidpal de Minduri-

EX..:RAro DE PU8l.iCAÇÃO-DE.EOITAL Df-DISPENSA 
DEUi::ITAÇÃO 

A Prefeftura Municipal de Minduri/MG através do seu A 
Jurídico., Prefeito Municipafe .Comissão de liCitação de 1\1 
MG,torna-se público que _fará 'realizar o Processo na mod. 
de DISP-ENS-A-DE. ucrj.i\ÇÃÚ, c:;ujo seu objeto é a DoaÇão de 
com encargos para-empresas noMunicípiÇl de Minduri/M< 
ba~e 'rio Artigo 17,-Parágrafo 4º, que tem a seguinte redaçâ 
A __ doação cOm encargo s'E~rá lic-itada e- de seu hlstrumento ' 
Í'ão obriga-toriamente os enc<11/:go~, o prazo de seu ·cumprirr 
-~á-usurá de reversão, sob pert_a· de nulidade do ato, sendo c 
'sada a 'licitação no caso de interesse público devidamente 
caâo ('Redação.âàda pela Lei-~28:883 de 08 de Junho de 1 

-cfc. com o. Artigo' 24 da te f n!l 8.t;i66/93;:cC;nforme Processo 
tório nº. 029/2015 _e Disp_ensa ~e Uc~ção nº .004/20iS. 

Minduri MG, 19 de-Junho de 2015. 
Lucas Lope!s Magalhães- Presidetíte d-~-Cqmi!)s'ão de Ucitaç 

Minduri- MG 
Jos_e ROnaldo :da Silva- Pre_Íeito MÚniciPal de M_induri- J\ 

,_ ' . 
-EXTRAfb DE PÚBUCAÇÃO DE- EDITAL DE DISPENSA. 

- DE'.LICirAçAó __ 

'A Prefeitura MuniCipal de r-.hlrt'duri/MG CJff<!Vés do seu As~ 
Jurídico, -Prefeito Municjpaf e -C:omissãà ç!É! LicitaçãO de M.i1 
MG,tOrna-se p.úblic(i Cjue -fará realizar o Processo na moda I 
de DISPENSA DE LICITAÇÃO , cujo seu objetO é a Doação de Ir 
'comenccÚgos par:a_ empresas-no M,un,icípio dé Miriduri/MG 
base no Artigo._J.7_, Pa_rágrafo·· 4!?;: que Íem~-a seguinte red-ação 
A dciaçãQ CQ!ll_encarg0 será)idÍada e de ~eu instrumento cc 
rão obdgatoriáril.ente-_os encarges, o prazo de seu· e>umtJrime 

'CláusUla de rev-~fsã~, ~oi:Í pena ·de nulidade do atei, sendo_ di! 
sada a li!:itação rio caso de irlteresse público devidamente jt 
cado (-.Recta_Çãa::dada p'e'la Lei-rl'ºB._883 de 08 de Junho' de 19 
'c/.c cofu_ o Àrt{go 24 çfa.Lel n!l 1Ü66/93,con.forrhe.Processo L 
tórío Jl!l_030/2'bi5 ~ DisPe.Ósa--d~-L_idtação o!l 005/20is. ·-

·! - ' 

·. :. Minduri-.MG, 1~ de Junho de 2015. · 
L.Úc;:~s .Lope!s MagalhãeS_- '.Presidéi1te da ComissãO de Licitaçã, 

• ' - ' ' .·-· '1 _. ' ' 

. -,.. , . .. Minduri - MG 
JoSe Ronaldo da SilVa- Pref~ito fyHmicipal de Minduri- M( 

' '-" ' 

ExTRAto DE,_P!Ja~•cÁ~o DE EDITAL ~E DISPENsA 
. DE LICITAÇÃO ' 

A Prefeitura Munidpa·i de f.1indur'i/MG através do seu Asse 
Ju~[dico, Prefeito MuniCipal e ComiSsão de Licitação de Mine 
MG,torna-se público-que fará realizar o Processo na modalic 
de DISPENSA DE pCITAÇÃO, c:;l,ljo sE!U.o.b.;etÜ ~a' Doação_ de _1m 


