
Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br- municipio@mlnduri.mg.gov.br 

-I. TT~.n.-.-aTnl' J. ,...... .6. .n. -ro.T:'I lo T'aT:'I-.-.,.,.Tr. J. T'\I.T:'I ........... ,.....,..,.T:'IC1CII""''ro T'lloT:'I ...,.TC'1T'aT:'I ... TC1 I. 

AU ~ Vl'ULA',-AV UJ!- ADJ!-K~ UKA UJ!- rKVLJ!-.:'I.:'IV UJ!- U~.:'lrJ!-l~.:'IA 

DE LICITAÇÃO 

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

DoaÇão de Imóvel com EncatJ:os no Distrito Industrial de MindurVMG com base no Artig~ 
17, Parágrafo 4~ que tem a seguinte redação: § 4" A doação com encargo será licitada e dt 
seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos , o prazo de seu cumprimento é 

cláusula de reversão , sob pena de nulidade do ato , sendo dispensada a licitação no caso de 
interesse público devidamente justificado (Redação dada pela Lei n•8.883 de 08 de Junho de 
~994) e ele com o Artigo 24 da Lei n• 8.666193 ' . 

'· 

--------Objetivo e Finalidade da Dispensa ----------------------------------------------------------------
0 obietivo da doação tem finalidade precípua fomentar a economia da cidade de MindurüMG. visando 
trazer investimentos e a criaciio de empregos , com a consequente regularização dos terrenos. 

Valor Avaliado Pela Comissão da Contrapartida desta Doação do Imóvel com Encargos : R$ 
121.394,00 (Cento e vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais). 

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

·· tJata ..................... : 19/06/2015 
Carimbo e Assinatura .............. : 

Tesoureiro 

Gebson da Silva Maciel Danilo Moura Penha 
Contador Tesoureiro-

-----------------~------------------------ ---------------------------------------------------------------

Município de Minduri -MG, em 19 de Junbo de 2015. 

7rg./~ r/!• 
ose Ronaldo da Silva 

José Ronaldo da Silve> 
Prefeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

ID: M-2.296190 
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DEl 

Chefe do Executivo Municipal de Mindun-MG 
de Operações de Minduri-MG 

da Comissão de Licitação de Minduri-MG 

Exmo. Senhor Rodrigo Ematné Gadbén (Assessor Jurídico do Município de Minduri/MG ) OAB!MG 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 no 
008/2015 e Processo Licitatório n° 033/2015 , tudo conforme previsto na Lei no 8. 666/93 e suas posteriores alterações . 

éa 1 em dos falos · 

A todas as Secretarias Municipais sendo elas : Chefee ~d~o,{J~~:~~;" Municipal de Mindnri I MG , Secretaria 
Municipal de Operações e Comissão de Licitação de Jv · Cebson da Silva Maciel 

I ~~ 
Assinatura 

da Parecer do 

Assinatura do Tesou,eiro: ______ .j. 

de · • MG : Data de Junho de 
Lucas 

I Assimrtur.a d<> Pr>esiolente dll Cc>mi!isão de Licitação : 

( x ) Defendo ) Indeferido Em: Data 19deJunho de2015. 

Rua Penha, 99 - f 

CEP 37.447-000- Minduri- Estado de 
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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 
altet'ü'Ç'Õ~ pnstedm:·es; consultao.nn:· lf t:om:issãlf ~lmalre'llte· d-e- :ticitapltr da: Pl'efeirul'a' I"dunicipai" tre
Minduri - MG, se a minuta do instrumento de licitação relativo ao Processo de Licitação D

0 033/2015 na 
modalidade de Dispensa de Licitação 008/2015 ,que o governo municiPal de Mfuduri - MG pretende 

Anstaurar nara a Doação de Imóvel com Encargos no Distrito industrial de Minduri/MG com base no Artigo 17, 
'arágrato 4°, que tem a seguinte redação: § 4° A doaçiio com encargo será licitada e de seu instrumento 

constarão obrigatoriamente os encargos . o prazo de seu cumorimento e cláusula de reversão . sob pena de 
nulidade do ato , sendo dispensada a licitação no caso de interesse rzúblico 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, conforme relação em 
anexo e de acordo com a descrição do objeto e objetivo deste Edital e seus Anexos constantes da Dispensa de 
Licitação 008/2015, 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 Ucítatório n• 033/2015. 

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 
,0dacão: § 4° A doacão com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os 

encargos I o prazo de seu cumprimentn e cláusula de reversão I sob pena de nulidade do atn I sendo dispensada 
a licitacão no caso de interesse público devidamente justificado ( Redacão dada pela Lei U 08.883 de 08 de 
Junlw 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 ás 
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 Lici -o. 

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

0. Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento do Termo de Doação , 
J Processo n• 033/2015, 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. 

Minduri- MG 19 de Junho de 2015 

Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 
OAB MG 105711 

Rua Penha, 99- Vila Vassa o- 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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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 1.734,20 m2 com medidas e 

confrontações constantes do memorial descritivo anexo ao oficio encaminhado pelo 

0 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, TERRA NOVA COMÉRCIO, 

REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CNPJ: 04.536.791/0001-20 

encontra-se na posse mansa e pacífica, desde 01/03/2012, 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 poderá 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 RESTAURANTE. ·- COMÉRCIO 

ATACADISTA E VAREJISTA DE DEFENSNOS AGRÍCOLAS, FERTILIZANTES E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, REPRESENTAÇÓES COMERCIAIS POR CONTA DE 

TERCEIROS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, estando 

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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empregando na atualidade 6 (seis) munícipes, tudo em conformidade com a 

legislação municipal acima citada. 

Diante da situação concreta, o Município não tem como fazer a doação 

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

que foi construída sem nenhum questionamento por parte do Município. 

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 TERRA NOVA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA, 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 doacão 

A empresa dispõe hoje de 6 (seis) empregos diretos, sua arrecadação 

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

regularizada a doação, mas se tornará 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. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Mínduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Ao exanunar 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 ll0 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. 

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 e:m. 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 

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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infringência do príncípio da isonomia. Em outras hipóteses, 

porém, o encargo assumirá relevância 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 

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 torna dificultoso, mas não 

~ deixa de ser frequente, como 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, 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Mínd.lri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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tendo que despender de um valor considerável de indenização, valores este que o 

Município não deténi. 

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

comunidade, elevando assim o custo da assistência social à aqueles que ficarão 

sem empregos. 

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

relevante, que na preciosa lição de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELW, 

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 concepção 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. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Mindurí- Estado de Mínas Gerais·- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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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 f 93 

e suas alterações. 

A licitação dispensável ocorrerá naqueles casos em que a realização 

ou não do procedimento licita tório- ficar sob a discricionariedade do administrador. 

Entretanto, soinente configu_r_ará essa hipótese se for obedecido o disposto no 

art. 24 da Lei 8.666/93. 

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 l~gais 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) in~ 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, não há como levar a licitação um 

imóvel doado há mais de 3 (três) 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. 

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



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

Por esta razão, op1no 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. 

~.L·~~ ~J }t . 
~~Ematnér=·· 

OAB/MG 105.711 

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.br k municipio(!minduri.mg.gov.br 

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• 008/2015 e Processo Licitatórío n• 033/2015 
,tudo conforme previsto na Lei n• 8.666/93 e suas posteriores alterações que dispõe sobre a 
Doação de Imóvel com encargo com a seguinte empresa: Terra Nova Comércio, Representações e 
Assistência Técnica Ltda , CNPJ: 04.536.79110001-20, com Endereço na Rodovia MGT 383, Km 

r<! , Lote 02 , Quadra ' B ', que liga Minduri X São Vicente de Minas!MG , situada neste Município 
de Minduri!MG , com um Terreno com Área de 1. 734,20 m2 , com o Valor Avaliado Pela 
Comissão da Contrapartida desta Doação do Imóvel com Encargos :R$ 121.394,00 (Cento e 
vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais ). 

Município de Minduri /MG, 19 de Junho de 2015. 

~L?.'/../ a?fi . 
éRónaldo da Silva 
unicipal de Mi uri - 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 



Município de Minduri 
www.mindurl.mg.gov.br- munlcipio@minduri.mg.gov.br 

Extrato de Publicação de Edital de Dispensa de Licitação 

A Prefeitura Municipal de Minduri/MG através do seu Assessor Jurídico , Prefeito Municipal e 
Comissão de Licitação de Minduri!MG,toma-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 Míniidpio ife Mfudín'ilMG , com ·base no Artigo TI, Pariígra@ 4~ 
que tem a seguinte redação: § 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 licitação no caso de interesse público 

·~Wdame?Ue {.w:tJ.:#cqdq ( B.erJ,açêúult.u;/a.pela l.ei.n"JL883 de IJ84e ../wúw.de l91J4).e de .G<Jm.Q. 

Artigo 24 da Lei n" 8.666/93,conforrne Processo Licitatório n" 033/2015 e Dispensa de 
Licitação n" 008/2015. 

Minduri MG, 19 de J 

Lucas Milf;Vl\1lagalhães 
Presidente da Comiss Licitação de Minduri - MG 

~/~· 
ose"""o"n'Taldo da Silva 

/ 

eti • o Municipal de Minduri - MG 

\ 

José Ronaldo do Silvo 
Prefeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

!D: M-2.286190 

Rua Penha, 99- Vila Vas 
1 

-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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DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N" 033/2015 
DISPENSA N" 008/2015 

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 Roéha juhta-mente com a Comissão de Avaliação dos Bens 
lmóveis,Terrenos do Município de Minduri-MG,nomeada pelo Sr.José Ronaldo da Silva, Prefeito 
Municipal de Minduri/MG através da Portaria 54112015 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 
instrumento de dispensa de licitação informam abaixo discriminado dados da empresa que será feito 
o Termo de doação do Imóvel com encargos assim que for aprovado o Projeto de Lei encaminhado a 

/~âmara Municipal de Minduri - MG,tudo será realizado em conformidade com os preceitos da Lei n° 
6.666193 e suas alterações introduzidas posteriormente , compreendendo:Doacão de Imóvel com 
Encargos no Distrito Industrial de Minduri!MG com base no Artigo 17, Parágrafo 4° , que tem a 
seguinte redação: § 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 licitação no caso de interesse público devidamente 
justificado (Redação dada pela Lei n•B,883 de 08 de Junho de 19941 e ele com o Artigo 24 da 
Lei n• 8.666193 

Dados da Empresa 

Razão Social da Empresa: Terra Nova Comércio, Representações e Assistência Técnica Ltda 
CNPJ: 04.536. 79110001·20 
Endereço: Rodovia MGT 383 , Km O , Lote n• 02 , Quadra ' B ' , que liga Minduri!MG X Sãc 
Vicente de Minas/MG 
Município : Minduri!MG 

.r-1rea a ser Doada: 1.734,20 m2 
Valor Avaliado Pela issão da Contra artida desta Doa ão do Imóvel com Encar os : Rl 
121.394 00 Cento e · e e um mil e tre entos e noventa e uatro reais • 

Lucas 
Presidente da Comis o 

agalhães 
icitação de Minduri- MG 

vVlr~ 
Maira Ferreira Rocha 

Membro da CPL de induri-MG 

• 

E son Botelho 
da CPL de 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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Luiz ud o de ouza 
Membro da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis , Terrenos de Minduri ~ MG 

Municipio de Minduri- MG, 19 de Junho de 2015. 

' 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo one: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Est o de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2015 

MUNIC[PIO DOADOR : Município de Minduri/MG 
EMPRESA :Terra Nova Comércio, Representações e Assistência Técnica Ltda 

Objeto: Doação de Imóvel com Encargos no Distrito Industrial de Minduri/MG com base no 
Artigo 17. Parágrafo 4°, que tem a seguinte redação: § 4° A doação com encargo será licitada e de seu 
instrumento constariío 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 Lei n'8.883 de 08 de Junho de 19941 e ele com o Artigo 24 
da Lei n' 8.666193 

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A Prefe~ura Municipal de MindurUMG, CNPJ n'.17.954.041/0001-10. s~ à Rua Penha, n' 99, 
.~airro Vila Vassalo , nesta cidade de Minduri/MG vem através deste Processo de Dispensa de Licitação 

JJstificar que O obJetivo da doação tem finalidade precípua fomentar a economia da cidade de 
Minduri/MG.visando trazer investimentos e a criaçiío de empregos , com a conseauente regu/arizacáo 
dos terrenos no Município de Mlnduri!MG e celebrar o Termo de Doação do Imóvel com encargos de acordo 
com todas as exigências constantes neste edital de Dispensa de Licitação, com a seguinte empresa: Terra 
Nova Comércio§ Representações e Assistência Técnica Ltda, CNPJ: 04.536.791/0001-20, com Endereço 
na Rodovia MGT 383 , Km O , Lote 02 , Quadra ' B ; que liga Minduri X São V"~eente de Minas/MG , 
situada neste Município de Minduri/MG, com um Terreno com Área de 1.734,20 m2 e no Valor Avaliado 
Pela Comissão da Contrapartida desta Doação do Imóvel com Encargos: R$ 121.394,00 (Cento e vinte e um mil e 
tre;,entos e noventa e quatro reais ). 

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 Minduri/MG. 

Município de Minduri-

Lucas lte1ílt# 
Presidente da Comis -

Jo Edson Botelho 
Membro da Comissão de Licitação de Minduri-MG 

~i~ha 
Membro da Comissão de Licitação de 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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', 
. por Mll!!luri , 
~.11/~ 3Q1$.1~~1fj 

·PORTARIA N° 540/2015 

"NOIIIISJA COMISSÃO PERIIIIANENTE De LICITAÇÃO DO 
IIIIU!iiiCÍPIO Oe MINDURI- MG.". ' 

· . O Prefeito Municipal de M(nduri, no uso de suas atribuições lega1s e de confonnidade com as leis em vigor, RESOLVE: 

."Art 1• - Nomear os Servidores abaixo relacionados para 
sobre a .Presidência· d?. primeiro, constituírem a COMISSÃO PERMANENTE' DE 
LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE MINOURI, Estado de Mina$ Gerais pera o exercício de 2015. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 

1• -Lucas lôP&s Magalhães- Presidente 
2 •- José Edson Botelho - Membro· 
3 •- Maira Fe~ira Rocha - Meml>ro · 

SUPLENTEs: 

1° - José Geraldo de Andrade · 
. 2" - Hosana Alian dos'S..nto.. 

' ' 
publicação. · Art. 2• - Este Portaria entra em vigor na data de sua 

·Art. 3° - Revogam-8<> as diSposiÇões '6lJ1 contrário. 

Minduri (MG), 05 de janeiro de 2015. 
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JORNAl: .PANORAMA 19/061:1015 

QE MINDURI 
- ~ " ' - ,_,. 

,~~o:m:;o~·:A~rn:·g:o;~· 2[4~·~~d:i'~~~;~~J{~~if~~r:~~:::,':, ucita-
·io ·nº Ücitação nº 003/2015. 

. ' 
_i de 2015. 

Cqmissão -d~ Ucitâção'de 
MG 

Jos~ Rohaldo cf~-Si(Va ~prefe-ito-Municipal de Minduri---MG 

:EXTR.t\TO,b.E_~liB~Iq,.ÇÂo ·o$ EDIÍAL ÓE DISPENsA 
- -()F LÍCITAÇÃO 

~Prefeitura MuniciPal de-Mindúri/MG através do.seu.Assessor ' ' - ' ' - -
fiCo I Prefeito Municipal e_-Comissão de licitação de M{nduri/ 
t<?rna~Se públic? _que.f?~rá):ealizar o Processo_na modalidade_ 

115~Et<isAD~tr_t(rAÇÃ(i,,c!4jo seu objeto~ a Doação de lrilóvel 
:enca-fs;ós para empresas· rio MurÍicípio de Minduri/MG I com 
·rio-ArtigO 17,-Parágra,fo 4~, _que tem a seguinte redação: §Aº· 
ação _com encargo-ser.a ·licitada e de $eU instrumento consta
i!lii'gat(lriamenié-oS ei1q~rgo_s ,_o prazd-de seú cumprimento e 
ti la de fé'versãP-~ sob:p~ha'de· nuiida'de do ato, ·sendo dlspen~ 
~ licitaçãd no cª·sd _'déifiÚ~resSe p·Úb!ico devidamente j~stifi..:-
-f Re:dação 'dada;·péla ü~i hº8.883 ·de 08 de Junho de 1994) e 

- ·-·f- •• '• - . ' 
lni-o A-rtigo 24 da lei, hº 8._666/93,ça:nforme'_P~ocesso Ucità< 
'n~~'-029/2015-.e o'is_penS:a-dé_Ucitàção r;t!!-004/2015 .. 

, MiÍlduri MG,-19-de Junhéide-2015 .. _ -- · 
i LoPes M·~g~lh~e's'- -p~sidénte'· d~: Cóini,Ssãp d~· Ucit~Cão de 
_:>·- · __ Núnduri~MG: ._-. .-_ · .,' -
;é-_-.Ronaldo-da-siJva·~·-PrE!fe.iió Mynícipar'-dé Ml~du-ri ~ MG 

~feiturâ Municipal 
·ô;.,-.:Prefeito -

'' 
do.-séu.AsSEisStJr· 

·udtaçãó-de Minduri/ 
o Prot_essO na l'{lod~iid~de 

objeto é ã Doação de Imóvel 
Minduri/MG , colli 

_ seguinte'redação: § 4º 
instruml'!nto consta
seu éumP_rlmentQ e· 

i , . , sendo disp~n-
justifi

· de 08 de Junho de-1994j e 

~~::~::~;~r?i~~i!l~~~~~~~~~:P::co~1c:-: essa ucita-~ CÇ!lli•!ião de 'Licitação de.:.-. 

êitu~a Municlpal.deM(~&~;;;::~~::'::~;;, dO seu Assesso'r 
~tefélio:Munkipah~ de licitação de Mir\duri/ 
.:.Sê·púbii_cO na modalidade 

ÓE' 'I I· - I 

cqm-encargos-para en',presas no.Município d~ M_induri/MG 1 com 
base no Artigo 17, Parágrafo 4º,-ql/e tem a redação: 
A_ doação com encargo· seiá-llcitada -e de seu 
'rã O _obrigatOriamente os erlca,.gos -,-o prazo de
cl~wsula de reversão, sob pena de nulid'ade 
sà'da a:.JicitaÇão no caso de iríteress€ Púbflco 'devid.~inenté iu•"fi-1 
cada_.( Redação dada pelq lé( riº8.883·d:e 08 de·Junh~cde 1994) · 
c/c com o Artigci 24-da Le!:nº 8.666/93,conforme Processo 
tório n-º 031/2015 e Dispensa. de Licitação n!! 006/2015. ,,, ·--

- . Mindlirf MG, 1!.} ·de Junho de 20Í5:-.- < 

Lucas Lqpes M-agalhães- Presidente da Comissão de licitaÇão 
Mindurf-MG 

J0se_ Rot:~aldQ-_da Silva_;: Prefeito ··Municipal de Minduri_'- [viG 

OORATO QÇ PUBliCAÇÃO DE í::"DITAL DE DISPENsA 
DE LICITAÇÃO 

A Pre'feitúra rviünicipal de.Mindurí/MG atrav'ês-d~-s~~",~;~~'~;;:l 
. Jurídico I Prefeito Municipal e Comissão·de LicitaçãO de-

MG,torna-se público que fará .realizar o ·Processo na 
de DISPENSA DE LICITAÇÃO, cuJo seu _ · 
com ·encargos para -~iripreSas_ ~-
base __ nOArtigO 17, _1 

-A d0:âÇão co~ encarg~ · -
·.rã o obfigatorii3m.ente os 
ch:íuS)J,Ja d~'reVerSão·-,: sob .p'ena 
sada a'·litrtaÇãp no caso de 

cada ( R'edação dada:,Oela· ~.:~~:~:i1f~~~!ó:;~;~~~~~:~c:';~~:~:~ c-fc .c:om: o Ârfígo 24 dá' Lei nº . . 
tór.iCl-nº ·o32/2015 e-.Dispensa dÉ:: ·: 'nº.d07/2Dl5. 

.-- - . _:.-MkictUdMG,·19 de 2015. 
LuC_àS'--~o-~es'f·~ag~!_h~-e.s ~ -- Comissão de UcitaâO de 

· - · Minduri - Ml3 -
Josl'!. Ron~ldp_._da S\lya. ~- P.r~feito Muni.d~~-1· de rvÚnduri- MG 

'_EX-TRATO DE: PUBLICAÇÃO DE: EDITAi DE· DISPENSA _ 
· , -- --- ·DE LICiTAÇÃO·-- · 

A Pref~i.tur;;~ Municip_al de Minduri/MG ~través. do Seu 
J~rfdico ,-Pr.e:feifoMunicipal--e ComiSsão deLiótação-de _ i 
MG,tor,na-se-P_9b!iCo·-qu_e fará reiiiliza'i- o_ . . 
de DISP-E'r-:JSÀD-E UCfTAÇÃO ,.cU_jo·~'éu objeto , lmóve·l 

no ' i 

e de 
os ehcargos s,.eu 

. ,-sOb pe'~à · · iJ 
sadà .a. i,.. no cas·o·de interesSe -p.úbfkil 
·Cado:(_R~di:lção'dada Peí·a· Lêi nº8.883 d~ 08-de.J.~nho de J994) 
(jc com· o·_Artigo .24 da Lei nli._s.666)93,~ont0rm~_Prcicess·o -
tório nº 033/2015 e Dispensa de üdiação nº ÜÓ8/2Ü_15. ·. 

. . . Mindúri MG, 19 de Jui)·h~ de 20'15 .. 
Luca:S·.·LÚ@s Maga{hã.~s - PresiélenÍ,e da Cpmissão.de Uci~•<;'ode'i 

Micoduri • MG 
i MG 

' 
I, 

l_;-


