
PARECER J URÍDICO PARA O PROCESSO DE DISPENSA 

LICITAÇÃO 

Objeto: Doação de imóvel com encargos 

SITUAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL: 

Tra ta-se de terreno com área de 372,20 m 2 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, r~querendo 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 Mindu ri, o proprietário do imóvel acima descrito, Luiz Antonio 

Pereira e Alessandro Pereira Delarmino, encontra-se na posse mansa e 

pacífica a cerca d e 15 (quinze) meses, através da Lei Municipal n° 

651/97 e Lei Municipal n° 656/97 e termo de doação, que cnou 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 FABRICAÇÃO 

DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, 



'b , •• ~.~.c~ 

~\ cj)/ 
·~ o-
~ f:" : t1/1,, ~ 

FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, estand ~ 15* f 
empregando na atualidade 06 (seis) munícipes, tudo em conformidade·. ~'>oQ 
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 erá rio público em futuras indenizações e o retrocesso do 

distrito indus trial, 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 PREMOLDE MINDURI LDTA- ME, numero de 

inscrição 23.106 .086/0001-37, que foi construída no espaço 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 tã o 

somente na atividade agro-pecuária, sendo que os empregos até então 

ofertados eram específicos desta área. 

Situação Socia l da doª.cão 

A empresa dispõe hoje de 06 (seis) empregos diretos, sua 

arrecadação d e tributos no Município ainda não é considerável porque 

não se encontra regularizada a doação, mas se tornará considerável 

após a efetiva ção da presente doação, passando a ser fator 
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determ inante na economia do Município, além do fator social 

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. 

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 I 1993, que a permite se cumpridas algumas formalida des: 

interesse pú blico 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 desafeta dos 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 en sinamentos do ilustre 

doutrinador Marçal Justen Filho: 

"Ressalva-se a hipótese de doação de bem público, 

gravada com encargo. Assim, por exemplo, poderá ser 
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do interesse estatal a construção de um certo edifício ~ F!s 006 ~ 
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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 

out ras hipóteses, porém, o encargo assumirá relevância 

de outra natureza. A doação poderá ter em vista a 

s it uação do donatário ou sua atividade de interesse 

soc ial. 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 

reve rsão para o pat:dmônio público do bem doado em 

caso de descumprimento. A regra aplica-se tanto aos 

cas os de dispensa de licitação como aqueles em que a 

licit ação ocorrer." (Grifo nosso) (Comentários à Lei de 

Lic iitações e Contratos Admin~strativos. 

Dialética. ga Edição. 2002. p. 185) 

Editora 

A Lei rest ringe a dispen sa de licitação pa ra a doação a 

casos de interesse socia l. Qualquer doa ção de bem público pressupõe 

interesse público , a regra legal impõe à Adminis tração que verifique se a 

doação consiste n a m elhor opção. 

Utiliza-se,. a. doação de ben s pú blicos . ~empre que o interesse 

público pu der indicar ser essa a moda lida dé de tran sferên cia da 

propriedade mais vantajosa que alguma outra, o que muitas vezes se 

torna dificultoso, m as n ão deixa de ser frequente, como no caso de 

doação de lotes públicos a pa rticula res, pessoas fís icas ou jurídicas, em 

dis t ritos industriais , . com encargos de edificação . e funciona mento de 

indústrias, mesmo que tributariamente incentiva dos , tudo visan do 

oferecer empregos à população local, desenvolvimento da ativida de 



econômica e, ao longo do tempo, prop1c1ar 

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 d is pendioso 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 assistên cia 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 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 concepção do que seja a função 

administrativa. (Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 13a 

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 qu.alidade de membros 

da Sociedade e pelos s imples 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, 
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havendo a ssertivamente um colapso social por causa dos desemprego ~5. - ~~v que ocorrera. '~ 

Além de obedecer ao princípio da lega lidade, 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 d iminuição 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 configurará 

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 conf:·.ignada a recomendação do STF por ocasião da 

interpretação da Lei Federal no 11.481/2007, que a lterou o art. 17 da 

Lei 8.666/ 93, in verbi~: 

" ... as alterações legais citadas, orienta que para 

Prefeitura Municipal doar bett.s imóveis de seu 

patrimônip público, faz-se necessário demonstrar que: 

a) haja interesse público devidamente justificado; b) o 

bem sejci. desafetado, se for caso; c) seja precedida de 

a'IJaltaçãn prévia; d) seja dada autorização por lei; e) 

inexiste obrigatoriedade a uma ·de realizar certame 

licitatório, a duas de fazê-lo exclusivamente para 

órgão c~~ entidade da Administração Pública de 

qualquer esfera do governo, e ·~ três de constar no 

ins t rumento dessa doação, as cláusulas de 
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inalienabilidade e reversão ao patrimônio público do ~ ~t 
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 15 (qu,ipze) 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 {orma de solucionar é o 

processo de dispensa de licitação. 

Minduri, MG, 05 de janeiro de 2017. 

~I 
Rodri Ematné adben 

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° 002/2017 e Processo Licitatório n° 005/2017 
,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: Premolde Minduri L TOA - ME, CNPJ: 
23.106.086/0001-37 Rua Jequitibá n° 125, Lote 09, Quadra 118", Bairro Complexo Industrial, um 
Terreno com Área de 372,20 m2, com o Valor Avaliado Pela Comissão da Contrapartida desta 
~oação do Imóvel com Encargos: R$ 13.027,00 (Treze mil e vinte e sete reais). 

Município de Minduri-MG, 05 de Janeiro de 2017. 

~ / ~JJ jC) . 
osé Ronaldo da Silva 

P efe to Municipal 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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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 Município de Minduri/MG, com base no Artigo 171 Parágrafo 4°1 
que tem a seguinte redação: § 4° A doação com encargo será licitada e de seu instrumento 
constarão obrigatoriamente os encargos I o pra=o de seu cumprimento e cláusula de reversão I 

~ob pena de nulidade do ato I sendo dispensada a licitação 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° 8.666/931conforrne Processo Licitatório n° 005/2017 e Dispensa de 
Licitação no 002/2017. 

Mffi~~,~~;~o de 2017. 

~:;.~~~ Silva Guimarães 
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG 

rO",}i Li· 
e Ronã1ro da Silva 

Pre~ unicipal 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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DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO No 005/2017 
DISPENSA No 002/2017 

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 656 
de 02 de Janeiro de 2017 sob a Presidência do Sr Amarildo Silva Guimarães e dos membros 
Sr.Tiago de Oliveira dos Reis e a Sra. Janne de Oliveira Silva juntamente com a Comissão de 

·aliação dos Bens Imóveis, Terrenos do Município de Minduri-MG, nomeada pelo Sr. José Ronaldo 
aa Silva, Prefeito Municipal de Minduri/MG através da Portaria 661/2017 de 03 de Janeiro de 2017 
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 Câmara Municipal de Minduri - MG,tudo será realizado em conformidade com os 
preceitos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações introduzidas posteriormente, compreendendo: 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 
constarão obrigatoriamente os encargos I o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão , 
sob pena de nulidade do ato I sendo dispensada a licitação 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 

Dados da Empresa 

Razão Social da Empresa: Premolde Minduri L TOA - ME, CNPJ: 23.106.086/0001-37 Rua 
Jequitibá n° 125, Lote 09, Quadra 118", Bairro Complexo Industrial, um Terreno com Área de 
372,20 m2, com o Valor Avaliado Pela Comissão da Contrapartida desta Doação do Imóvel 
com Encargos: R$13.027,00 (Treze mil e vinte e sete reais). 

I JzÍ-. ( ~ 
~~ 
Amarildo Silva Guimarães 

Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG 
Janne dti!::::.Silva 

Membro da CPL de Minduri- MG 

1). D. 
Tia~ Oliveira dos Reis 

Membro da CPL de Minduri-MG 

Rua Penha, 99- ;'ila ~assalo - Fone).S) 3326-1219 _ Fax: (35) 3326-144< A A 
CEP 37.447-000- Mmdun- Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Crescimento e T,.r,~oarêl\t''" 

Todos por Minduri 
Administração 2017/2020 

Municípi~ 
www.minduri .mg.g 

Lucas 
Membro da Comissão de Avaliação d 

Luiz de~za 

duri 
uri.mg.gov.br 

Membro da Comissão de Avaliação de ens Imóveis, Terrenos de Minduri- MG 

Município de Minduri- MG, 05 de Janeiro de 2016. 

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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DISPENSA DE LI ClT ACÃO 002/2017 

MUNICÍPIO DOADOR: Município de Minduri-MG 
EMPRESA: Premolde Minduri L TOA- ME 

Objeto: Doaclio de Imóvel com Encargos no Distrito Industrial de Minduri/MG com base no 
Artigo 17, Parágrafo 4°, que tem a seguinte redaçlio: § 4° A doaçilo com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarlio obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de 
reverslio, sob pena de nulidade do ato , sendo dispensada a licitaçlio no caso de interesse público 
devidamente justificado ( Redaçlio dada pela Lei n°8.883 de 08 de Junho de 1994) e ele com o Artigo 24 
da Lei no 8.666/93 

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Minduri/MG, CNPJ n°.17.954.041/0001-10, sita à Rua Penha, n° 99, 
Bairro Vila Vassalo, nesta cidade de Minduri/MG vem através deste Processo de Dispensa de Licitação 
justificar que O objetivo da doaçlio tem finalidade precipua fomentar a economia da cidade de Minduri
MG, visando trazer investimentos e a criaçlio de empregos, com a consequente regularizaclio dos 
terrenos no Municipio de Minduri-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: 
Premolde Minduri LTDA- ME, CNPJ: 23.106.086/0001-37 Rua Jequitibá n° 125, Lote 09, Quadra 
"B", Bairro Complexo Industrial, um Terreno com Área de 372,20 m2, com o Valor Avaliado 
Pela Comissão da Contrapartida desta Doação do Imóvel com Encargos: R$13.027,00 (Treze 
mil e vinte e sete 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 M:dz;;~·~~i~ de 2017. ~ 

A~~~ Guimarães 
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG /A 
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 



Crescimento e TrAriSDa,rênc~la 
Município de Minduri 

www.minduri.mg.gov.br • municipio@minduri.mg.gov.br 
Todos por Minduri 
Admlnistra~ão 2017/2020 

Janne ~a Silva 
Membro da Comissão de Licitação de Minduri-MG 

~~(). 
Tiago cfe Oliveira dos Reis 

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: 17.954.04110001-10 
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PORTARIA N° 65612017 

"NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE MINDURI- MG". 

O Prefeito Municipal de Minduri, no uso de das 
atribuições que lhe são conferidas e de acordo com Lei em vigor, RESOLVE~ 

Art. 1° - Nomear os Servidores abaixo relacionados 
para constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE MINDIJRI, estado de Minas Gerais para o e de 2017. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 

1°.- Amarildo Silva Guimarães- Presidente 
~- - Tiago de Oliveira dos Reis - Membro 
JO. - Janne de Oliveira Silva - Membro 

SUPLENTES: 

1°. - José Edson Bot6fho 
2°. - Luiz Claudio de Souza 

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

Art. JO- Revogam-se as disposições em contrário. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219 - l?a:s:: (3 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- E~tado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Creseimento e TramP&fência 
Todos por Mlnduri 

Administração 201112~ 

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

PORTARIA N°. 66112017 

'' 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 servidores abaixo relacionados para sob a 
presidência do primeiro comporem a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do 
município de Minduri. 

1°. - MARCOS A/L TON PEREIRA - Presidente 
2°. - LUCAS LOPES MAGALHÃES- Membro 
3°. -LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - Membro 

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

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

Mindurir ;~J$.iro de 2017. 

J sé Ronaldo da Silvo 
Prefeito MunJclpal 

CPF: 413.912.926-34 
10 : M-2.286190 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Minduri- Estado de Minas Gerais - CNPJ: J.7.954.041/0001-10 



DEMARCAÇÃO DE TERRENO 

Proprietário: Município de Minduri - MG 

Local: Rua Jequitibá- Setor Industrial- Lote 09 
Minduri, MG 

MEMORIAL DESCRITIVO 

O ponto "O" (zero) do perímetro desta descrição foi definido como o ponto 
comum da confrontação com a Rua Jequitibá. Partindo deste ponto "O", na 
direção do Norte - Noroeste, na distância em linha reta de 24,50m confronta-se 
com o terreno da Prefeitura Municipal de Minduri e chega-se até o ponto "1". 
Deste ponto "1", partindo com uma deflexão de 92° à esquerda, numa extensão 
de 15,45m em linha reta, confronta-se com o terreno de Alim Carlos da Cunha 
até o ponto "2". Partindo deste ponto "2", com uma deflexão de 88° à esquerda, 
caminha-se 23,65m em linha reta, ainda confrontando com o terreno de 
Prefeitura Municipal de Minduri, chega-se até o ponto "3". Deste ponto "3", 
partindo com uma deflexão de 88° à esquerda, numa extensão de 15,47m em 
linha reta, confronta-se com o terreno de José de Arimatéia André, 
retornando ao ponto "O" inicial. O perímetro total de caminhamento foi de 
79,07m e computou-se uma área de 372,20m2 para o terreno. Integra e 
complementa esta descriçao, uma planta de situação na escala 1:500. 

· Minduri, 03 de janeiro de 2017. 
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Vi.a do Contratante 

Página 1/1 

Anotação de Responsablidacle Técnica - ART CREA M G I 
lA!inO 6.496, de 7 de dezembro de 1977 • 

("nltselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

ART de Obra ou Serviço 
14201700000003564144 

F 
1. Responsável Técnico 

OS AILTON PEREIRA 
profissional: 
ENBEIRO CIVIL; 

2. Dados do Contrato 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 

Logradouro: ROA PENHA 

Bairro: VILA VASSALO 

RNP: 1408852926 

O'IPJ: 17 . 954 . 041/0001-10 
N": 000099 

UF:NG CEP: 37447000 Cidade: MINDURI 

Contrato: Celebrado em: 02/01/2017 
Valor: 1 , 00 lipo de contratãnte: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

3. Dados da Obra/Serv iço 
Logradouro: ROA JEQOITIBÁ 
Complemento: QUADRA B LOTJi: 09 
Cidade: MINDURI 

O<ia de inicio: 03/01/2017 Flevisio de t érmino: O 6/01/2017 

Finaidade: COMERCIAL 

Proprietário: PREFEITURA MONXCIPAL DE MINDURI 

4. Ativ 19_ade Técnica 
1 - EXECOÇAO 

N": 000000 
Bairro: COMPLEXO INDUSTRIAL 
UF: MG CEP: 37447000 

O'IPJ : 17. 954 .041/0001-10 

Quantidade: Unidade: 

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GROPO A (CIVIL) f PARA FINS CADASTRAIS 372 . 20 

Apé&aocn:: lusio das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

5. Obs~aç~ _ :- · 
CROQUI E MIM:JiUAL DESCRITIVO PARA FINS DE DBSNDCElEt~ DE TERRENO URBANO .•••. • • • . ••••. .••••.•• • • •• . 

•• •• ...... •• ••• • • . .. . • •• . ..... .. .. . .. .. .... .... ......... . ...... ............... ... .. • .. .. • • • • • • • • • • • o .. . ... . . .. ... o •••••• - • •• • • 

--- 6. Declarações --------

--- 7. Entidade cte Classe 

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE 

9.1nformações 
• A MT é vM!da 80Riellle qu.,do q~ mediante ~taçio do 
comprov.,tede jlagam.,to ou confllindanoaitedo Cru. 
• A autentlc:icl8de deete docu.-.to pode -vriic:8da no eite 

- .crea-mg.org.br ou -.conf-.org.br 
• A gu.-da da via -..sa da ART -.1 de responsablldade do proflsslonll e do 
contrat.,te com o objetivo de dotui1W>tar o vínculo contratulll. 

VALOR OA OBRA: R$ R.$13.027,00 . AREA DE ATUAçAo : 

DESMEMBRAMENTO, 

CW;:!'GI 
0000000003513604 

w.NW.crea-mg.!'rg.br I 0800.0312732 
Valor Pago: el f 53 Nosso Número: 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

23.106.086/0001-37 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 

~REMOLDE MINDURI LTDA ·ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TITULO DO ~3TABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) --· 
COOIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

20/08/2015 

23.30-3-99 • Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

47.44-0-99- Comércio varejista de materiai•; de construção em geral 
47.44-0-04- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 
23.30-3-02- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

206·2 • SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I 
LOGRADOURO 

R JEQUITIBA 
I COMPLB'ENTO 

I CEP 

~7.447-000 

BAJRRO'DISTRITO 

DISTRITO INDUSTRIAL 
I MUNICIPIO 

MINDURI 

ENDEREÇO ELETR0NICO 

CONTABILIDADEVICENCIANA@GMAIL.COM 
I TELEFONE 
(35) 3323-2112 I (35) 8705-6351 

I ~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

.ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I ~:o ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 05/01/2017 às 10:19:42 (data e hora de Brasília). 

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjrevalimpressaollmprimePagina.asp 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

20/08/2015 

I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 

Página: 1/1 

1/1 



Creacimento • T,..napal"ik\cla 
Todos por Mlnduri 

Admll'llstr .. çio 2017/2020 

Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br - municiplo@mlndur l .mg.gov.br 

DECLARAÇÃO 

Declaro que, conforme levzntamento e relatório 

fotográfico, o imóvel localizado na Rua Jequitibá, lote n° 09, quadra 8, 

Bairro Complexo Industrial, em Minduri, possui benfeitorias, feitas pela 

empresa PREMOLDE MT.NDURI LTDA- ME, ao longo de um período de cerca 

de 02 (dois) anos, sendo que o período de funcionamento da empresa é de 

cerca de 18 (dezoito) meses. 

Minduri, 12 de janeiro de 2017. 

r;Jcf/'JJ-
é Ronaldo da Silva 

Prefeito Municipal 

\ 

CAMARA 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Mi~duri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04110001-10 



~- Municipio de Minduri 
CrucimentoeTran•P•rtncla www.m indurl.mg.gov.br - mun icipi o@mi ndurl.mg.gov.br 
Todos por Minduri 

Admlnlstr,.~io 2017/2020 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Minduri 

Endereço: Rua Jequitibá - lote 09 - Quadra 'B' 

Bairro: Complexo Industrial - Minduri - M.G 

AVALIADOR: Marcos Ailton Pereira- Engenheiro Civil- CREA: 130483/D- MG 

Área: 372,20 M2 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 

Imóvel situado no complexo industrial do município, com ótima localização e rede de 

infraestrutura (água potável, rede de esgoto, energia elétrica, drenagem de águas pluviais rua 

de terra batida de acesso do mesmo). 

Possui uma consistência de solo de média para boa, no que tange a construção civil e 

topografia ondulada. 

Diante do exposto e considerando o preço de imóveis na região, pode-se concluir que 

o valor do referido imóvel é de R$ 35,00/M2
, totalizando o valor de R$ 13.027,00 

Sem mais nada a acrescentar, dou por concluído o referido laudo. 

P,Rorocoto 
.4i[ I QL I ~ 

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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I 
c,_•a~to e T,.n,•petj~nola 
Todos por Minduri 

Municipio de Minduri 
www.mlndurl.mg.gov.br - munlcl ploêmlndurl.mg.gov.br 

A~u .. &ut.~ao 2017/llllll 

lei n2 1056/2017 

"Dispõe sobre a doação com encargo de um terr.ene situado à RUA 
JEQUITIBÁ, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL e dá outras 
providências." 

Art. 1 o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar, na forma do art. 
17, § 40 da lei no 8 .666/93, um terreno,Lote n° 09, Quadra 118", situado à Rua 
Jequitibá, Bairro Complexo Industrial nesta cidade de Minduri-MG, com área de 
com Area de 372,20m2 (Trezentos e setenta e dois vírgula vinte metros 
quadrados), com as medidas e confrontações expressas no croqui anexo, à 
Empresa Premolde Minduri LTDA- ME, CNPJ: 23.106.086/0001-37para fins de 
fomentar a atividade comercial e industrial do Município de Minduri. 
Parágrafo único. A área de terreno, objeto da presente doação, destina-se à 
exploração de FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE 
CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS 
SEMELHANTES. 

Art. 2° Por força da presente lei constituem obrigações do donatário : 

I - Atender a legislação municipal e tomar todas as providências previstas na 
legislação ambiental aplicável, em tempo hábil, junto às autoridades 
competentes; 

li - Utilizar, sempre que possível os fornecedores e prestadores de serviços, 
inclusive empresas de projeto de engenharia e de construção civil, sediados 
em Minduri, atendidos os requisitos de igualdade de condições, em nível 
técnico e preços dos produtos e serviços; -

III - Contratar mão-de-obra local, sempre que possível, para o quadro de 
funcionários da empresa; 

IV - Cumprir Integralmente as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias 
perante os seus empregados; 

V- Manter em funcionamento a unidade industrial por um período mínimo de 

10 (dez) anos, a contar da data da :;/ 77 z 
Rua Pc ha. 99 - tia Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax:: (35) 3326-1444 

CF:P 37.44 O 1indut·i- Estado dt- Minas Gnais- CNPJ: l 7.95.to41/0001-10 



~ Municipio de Minduri 
c:Tod~e;tp~;Mi~du;;- www.mlndurl.mg .gov.br • munlelploflmlndurl.mg.gov.br 

AJm;,ahtf...,io 2011/lOlal 

§ 1°. É vedado à donatária, dentro do prazo indicado no inciso V, modificar a 
destinação do imóvel sem autorização do Município, aprovada em lei. 

§ 2°. O não cumprimento das obrigações constantes deste artigo implicará na 
reversão, ao patrimônio do Município, da área e todas as benfeitorias que a 
donatária tiver realizado, sem que caiba a esta qualquer indenização ou 
ressarcimento. 

Art. 30 A donatária deverá, como encargo mínimo: 

I - Construir, no Parque Ecológico C.E.P.E.M,25 metros lineares de Muro 
divisório em Bloco de Concreto Aparente E=15cm, H=2,20m(altura acima do 
nível do meio fio), inclusive pilares a cada 2,5 metros, cintas na base e no 
topo do mesmo, fundações segundo especificações técnicas constantes no 
projeto de engenharia a ser elaborado e fo,..necido pelo Município; 

li - Manter pelo menos 03 (três) postos de trabalho pelo prazo de 10 (dez) 
anos. 
§ 1° O encargo a que se refere o inciso I deste artigo deverá ser realizado no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da formalização da 
escritura pública de doação, e o encargo de que trata o inciso II será exigível 
e acompanhado pelo Município a partir do segundo mês seguinte à publicação 
desta lei. 
§ 20 O não cumprimento das obrigações constantes deste artigo implicará na 
reversão, ao patrimônio do Município, da área e todas as benfeitorias que a 
donatária tiver realizado, sem que caiba a esta qualquer Indenização ou 
ressarcimento. O mesmo se aplica em caso de falência ou encerramento das 
at ividades da empresa donatária . 

Art. 4°. As obrigações e encargos constantes dos artigos 20 e 3° deverão ser 
transcritos na escritura de doação, a qual deverá ser lavrada dentro de 60 
(sessenta) dias a partir da publicação desta lei. 

Art. 5° A alienação, permuta ou qualquer outra transação envolvendo o 
terreno, dentro do prazo estipulado no inciso V do art. 2fJ., só poderá ocorrer 
com a anuência da Prefeitura, mediante sua intervenlência na escritura de 
transferência e a preferência deve ser dada à firma cadastrada e que ofereça 
o maior número de empregos. 

Rua Penha, 99- Vila Vass - e: (JS) J3Z6-J2 19- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447..000- Minduri · Estado de Minns Ge1·ais- CNPJ: 17.95-t.04l/OOOJ·IO 



c~•cim.nto • rra"''PIIrl'nclat 
Todos por Mlndurl 
AJmlld•lr~...,l0111l020 

Município de Minduri 
www .mindurl.mg .gov.br • munlclplo@mindurl.mg.gov.br 

Art. 6° Todas as despesas decorrentes do desmembramento e da 
escrituração e registro da transferência do terreno doado correrão por conta 
da donatária. 

Art. 7° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Minduri, 31 de janeiro de 2017. 

José Ronaldo da Silva 
Prefeito Municipal 

. ------

Ru~ P~nba, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (J~) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Minduri- Esládo d~ Minas Gtrais- CNPJ: 17.954.041/000J-JO 



~ Município de Minduri 
Crescimentoen.nsparinc~a www.minduri.mg.gov.br- municiplo@minduri.mg.gov.br 
Todos por Mindun 

AdtnlnlotraçXT(j
0f)E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITA 

O Prefeito Municipal de Minduri - MG, no uso de suas atribuições legais, 
com fulcro 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°8.883 de 08 de Junho de 1994) e 
ele com o Artigo 24 da Lei n° 8. 666/93 e suas alterações posteriores e alicerçado no Parecer Jurídico 
apresentado pela Assessoria Jurídica do Município de Minduri/MG, pelo presente ato, ratifica a 
Dispensa de Licitação 002/2017 e Processo Licitatório n° 00512017, cujo o objeto é Doação de 
Imóvel com Encargos para empresas. no Distrito Industrial de Minduri/MG 

Minduri-MG, 31 de Janeiro de 2017. 

Pre 

'dJJo ~v ' 
' Ronaldo da Silva 
unicipal 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 



r na 
Não se preserva a memória de um povo sem o registro de sua história. 

EM ANIVERSÁRIO DE 78 ANOS, -
.EDADE DE MINAS HOMENAGEIA 
~ I 

CIDADÃOS BENEMÉRIT.OS 



•• I' J 
DEP CARLOS ARANTES , 

'~-

0 5101/201 7 3 

- \ l 
~-- ~ * -- -· •• --~ --- -- ---··--- - -- -~ 

DEPUTADO ARANTES PARTICIPA DA POSSE DE PREFEITOS NO SUDOESTE MINEIRO 
o d<pndo ostodual - Corios ....... {PSile) po~ 

no primeiro dfa do ano de trf:s oertmon&as de pene de prefelos, vk:e· 

pn;.ftaoe-noSUdoesl<-. 
Ap<1-.solenldodei<O!'toceiJ""Jocul.temnabldodeputact,.e 

iiCIOr'teceupa"'t'ObmeiodW!de~nowllodoGrupodaTerteira 

Idade. A pop.Mçio c:ompweceu em .,ande número p1~ 1piltdir com 
•• e.,,.,.""' o "'*"do ,..telto G<nldo Motlllo, do,.,. Célio 
e.tfsta, e dos.~ Mcmant Lopes (eleko ~~dente dil aimat1 
Munklpal), Jos4 Atant:es (l"nnk c:onhoôdo oomo Zé Gordo). Tais Peré~, 
.IOIOJor""''"''"'·EdneJ.,.,.es{lelt•ln>),ltod<lFRoo!ndo{Desoth>~ 
Doottos Bueno {CJoucjM do Oodrj, Cellno Slvo e llonoldoeon.... 

Em seudKt.nOcomoprc{eit:o, Ge~ldo ~ letnbfou a J»rceh e 
aarri-'ede rNisde2S anc.quetcmcr:mArtooioC.rb e a~ 
o apdo dele a sua CMnpanhl: "'SSbemo& que os temp» seria dll'ceis. 
mas sei que Antonio Cll1os nio fTif.ICIIra esforços ~~ nos. ajudar, oomo 
.....,... """"" • popAoçio deJocur', ............. 

........,Oor1oo,por ... wr.se<XlbDul~•olodododeplado 

Oo!loo Meles,""' -o proldlc eoo-no -pr<dlo
.....,.,.,....Oos-squotb.rocidodo: 'l4........,.b'>bohndo""' 
trazerma5 casas popJire:JpaR I"'CSY o:::Jf'I'Kridad e o péefto GetKto me 
falou hli pou:o cp~ a p1ortilde é lJ'I'II ambJincl;a para mnder a salde. 
Erdo. vamos~ pat~ atender esta $Oilcbçlo. E 05 pqetos nlo j:antn 

aÇ vamos o::rtinuar bat.thndo pda uúde, .ltrãs de m~k reo.nas par.~ a 
Sarta casa, pwa a c:c:mp1 de mecbN'II!II"tC::s, e tamb&n J*1 piWner'Ur 
asn.assem~Néaterramet:as~pnospó(Jmosq.atro 
anos.Poc~ornoaettM",ernoP,-

MlAlso 

Em Slo Seblo<iio do Poi>ÍS<>\ • ,......te - de -
acooteceu no Te.tn:>MuNdpal Sebasli.lo ~e, rTWIIs ...na \lle:l, opc::a.o 
partidpou com ert\AlWnO. TOI'IW'am posse o prefeito WJIIdnho. a vice 
OlmodeOI-..eao-.dorosAdemir"""'~Joo<!Luizdo 
trb, U.Ondro, l.ult de Poulo, T.uzXlho, Mon:elo Mcnls {preslderte do 
ClmoA), SaJimo, OdlnN c.rize e Vlr<du>Scarano. 

Em dlmo decoocllo(io, o prefeito Wddnho .t;....,., -· portir de 
'"""SioSebostilodoPo"isose_...~folondoem.-.q, 
e em uniSo. o prefelo a~rtoo seu secn.uNdo e demonstrou que 
.,.._m .., austero"' oorduçto do _,.çio, Em.,.,_ ~ 
imprema lca~ ~Pdnhofe:J.quedode:apdece:ro~poioqueretebeu 

e -..em ~dos dep.üdosca.tos Meles e Antorjo catiosMntes. 
EJe ilfti'ITIOU Cf.le o sucesso de. SUl .ctnimt~ m bir5udl no apoio 
- r«:dJ<r deles: "'s dois J' demonstr>rom dàposiçlo e -.de 
de ajuilr a admrnlst111çlo buscando recursos para as •reas de salde. 
educaçlo. lrlr.testMun e dermissetotes. 

Em enlfW5tl • lV Sldoeste, o deput.Jdo Artonlo Cartos Anntes 

falou de "" sot!doçio em portfciplr do passe dos "'*""' po--., 
"'Em Paraíso, ~ter lm preMa o que tfveue tl!:$pdtO. seriec:bde 
e ~ que f01$e honesto e wlortlasse a nc:as1 p~raril. E 
'Nalldnho e esse dcbd5o. T.11mbétn tdl\01 \ll:tea~ abltNdas. que 
querem fazer um .,ande tràlho e seMr • c:tilde. E seberncM; que 
temos desMios, wmo o de c:olotar em dLI o Pfprrlft'llO cb. ser.Cdwes. 
tanto etc. ~quanto dos l'tto.ol. Tambem temos o ~nde desafio 
deajudtrodeputadoCarbsMeles a trazer p1ra P1~....,.. ~di 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
EJttrCJto a. PubJicCJS&> d• 
Edital n• otQ/2011 Tipo 
Mf'n« PtwfO Por lf•m 

1•/.,êrtda Cortc:a Coll.-lf• r\•. 
002/2017 

l'rocft$0 Licitat6rio nl. 

002/2017 
A Comnlo de Ucítaçlo 

do Munlclplo de Mlnduri-MG, 
no uso de SOIS atrlbulç6es 
~pls, t~ público que 
fará re~llzar 1 kl'taçlo na 
modalidade CitU Convite e 
fkamconvoc.adoseconvlda.dos 
todos os Interessados no 
ramo pertfnente em partfdpr~r 
deste certame de preços pan: 
Aqufslçlode Pneus novos para 
atendimento de toda frota 
de vekufos pesados e le't'eS 
da Prt:feitura Municipal de 
Mlndufi-MG compreendendo: 
Velculos do Educoçlo, 
Slúde,Conselho T!Aelar e 
Openç&:s no exercido de 
2017 , conforme reaçlo em 
Anec.o,corlotmedescriçlodos 
Itens constantes neste Edftll, 
re!Kionados no Formul4rio 
de Proposta referente i Carta 
Convle: 002/2.017 sendo 
que o fornedmento dos ftens 
licitados serlo de Kon:to com 
as neusskia~ de consumo 
da Prefettur11 Municipal de 
Mlnduri-MG. 

O Convite ser' encerrado 
is 13:45 horas do dia 
11/01/2017, prno mlxJmo 
para o recebimento dOJ 
envelopes de documereos e 
c:t.s propostn das licitantes 
interessadas em partfdpar 
deste certame e a abenura 
dos envelopes tcontec.erá 
as 14:00 horas do mesmo 
dia , na u~ de ReunUSes 
dest1 munidpalldade que 
seli realizada pela Comisslo 
Permanente de Lkftaçlo cb 
Municipio de MfndurVMG 
, a abertura dos envelopes 
acontece~ na sede da 
Prefeitura Munklpal de 
Mindurf-.MG, sit o i Rua 
Penha, nt. gg • Bairro VJI1 
Vassalo nesta c:Jdade de 
Mlnduri·MG. 

Eventuais lrtteressados 
que deseJarem pal'tklpar do 
presente CONVITE, e que 
estejam udlstrados ou que 
desejampartíc:lpardocertan"'e, 
devetlo mantf~ar seu 
Interesse com antec:ed&ncfa 
mfnima de 24 horis do prato 
de encerramento. maiores 
Informa~ entrar em 
contato peto Te!. 035 3326 
1219 de s•unda a s.erta feir11, 
no ho!'Jno de S:OO as 12:00 
e 13:00 a1i 16:00 hs Junto a 

Comlsslo de Udtaçlo d~te 
MunidpJo. 

Município de Mindurt • MG, 
05 de janeiro de 2.017. 

Amarfldo Sitva GulmarJes 
- Prestdente da Comisslo 
Permanente UcítaçJo de 

Mlndurl-MG 

&trato Ih Pult~ 
H Edital tJ. Lkitap!o n• 

OOJ/2017 
rlpO ,...,or fr-ro por (tido J 

JCm ltododo 
Ukttl ,.. DDJ/JOJ 7 • 'r«.uo 

tkítat6rio n• OOI/lOJ1 
Tornada de Preços nt 
001/2017 

Data da Abertura dos 
Enveiopes de Ooc:umeruçSo 
e Propostas será no dia 
30/01/2017 

Horário da abertura dos 
Emoefopes: U:OO Horas 

O Município de Mlnduri, 
EstJdo de Minas Get1ls, 
donvante denominada 
ÓRGAOUCITANTE,juntamente 
com a Comkslo de Udtaçlo. 
nomeada att1vés da Port.JrSt 
nt 656/2.017 , no uso de 
SUIS ltrt'buJç6es lepJs toml 

público para oonhedmento de 
todos OJ Interessados no ramo 
pertínente,que f•" realiur 
a UcftJÇlo na modalidade 
de TOMADA DE PREÇOS, o 
julpmento e dusifk.lçio 
st!Ci do tipo Menor Preço por 
Item ofereddo por cada 1 Km 
rodado em esttadl de terra 
, nos termos do dfspolto na 
lei Federal de nt 8.666/93 e 
WiS all:eraç&J=s J)O'tetfores 
e Decreto Munklpal nt 
150S/2017. 

1 - Do recebimento/ 
abertura • o recebimento 
e • abertuff dos Envelopes 
contendo • Ooc\.lmentaçlo 
eu Propostu sefá realizada 
em Sesdo PúbUu, na Sala 
de re:unll5es da Prefeitura 
Municipal de Mlnduri / MG, 
'ito a Rua Penha, nt 99 -
Bairro Vlta vass.alo • Cep. 
37.447.000 -Munlápto 
de Mfndurl - MG u 1•:00 
horas do dla 30/01/2017e 
será recebida pela Comlss.lo 
de Udtaç:Jo e Assenorta 
Juridlea do Mun!clpto de 
Mlndurf-MG. 

2 Do Objeto Este 
Procedimento Udtat6no vfM 

1 ContratasJo de empresa 
especlllizada de Prestaçlo 
de SeMços e de l.ocoçlo de 
Vekulos com Capacidade 
Mínima ptt1 15 ; 12 e 9 
Pass.atefros, de acordo com 
a necessidade do número de 

alunos de cada linha lkltadl, 
com Motorista Capaclt.ado e 
M•bi11tado p1r11 o Tn~nsporte 
de Alunos do Perimetro da 
Zen• Run~l do Município 
de Mindurf MG, tendo 
como pen:urso a Falend• 
Serrote , Fazenda 801 Vl'sta ; 
~tenda Atlucárll ; Ftzenda 
Slo Mlc:uel e Fazenda da 
Sem,s.endo: Atunos do Ensino 
Fundamental, no ecerdcio 
de 2017, o v ator será PICO 
a empresa venoedon, por 
qUII6metro rodado e de 
KOrdo CXln'l o Re1at6óomensal 
ei'IYlldo para a Tesourarta 
desta municipalidade, ernltldo 
e aprovado peta Diretoria ou 
Serutdlil respons.íwl da 
Escola Murlcipal ~I Souza 
t=vrt.Oo. e em atendimento 
oo Setor de Eduaoçlo do 
Munlcípfo de Minduri - MG. 

3 - Do Edital • Eventuais 
Interessada$. em partWpar 
deste «rt•me e que 
estejam acbstrados no 
ramo pertinente, deverlo 
manifestar seu Interesse 
com antec.edhlcil mínima 
de n horas antes abertUt'l 
c:t.s propostas • o Edital e 
seus A.ner:os poderio ser 
adquiridos no endereço aCima 
J,j rnendoNdo, sem nenhuma 
despesa ao partfcipante 
Interessado e devertio ser 
retirados junto a Cornlulio 
de UcOoçio do Munl<lplo 
de Mindurf- MG, p.arJ obter 
esc:brec.ímentos cenls sobre 
este Edital , li&llr para o 
telefone (35) 3326 1219, no 
horirlo dos 12:00 .. 18:00 
horas, de 21 1 61 feira -Setor 
de Udtoç6es. 
Mlndurf- MG, OS de Janeiro 

de2017 
Amarfldo stfva Gulmtrles 
• Presidente da Comisdo 

Permanente de Udtaçlo de 
Mindurf-MG 

J.amedeOiivefra Si1Ya • 
Membro 

naco de Olf'Yelt11 dos Reis
-..bro 

&tWo d. Publfa:lrõo 
tMfditoltHDii~NGth 

Udtop» 
.. -.. .. Munlclpol de 

Minduri-MG at111'11'és do seu 
As$e$sor Jurid~ Pl'eNito 
Munidpal e Comlsslo 
de lldtaçJo de Mindwf-. 
MG, tom.a·se ~ico que 
fará realizar o Proct:$$0 na 
modalidade de otSPENSA DE 
UCITAÇXo, wjo seu objeto 
~ • Ootçlo de II'TIÓW:I com 
encarp para empres~s 

no Munlcípfo de Mlndl.l'"i· 
MG, com bas.! no Artfto 
17, Pará&n~fo 41, que tem 
a squinte rediçlo: § 49 A 
doiçlo com entarJO será 
licitada e de seu Instrumento 
c:onstarlo obtiptoriamente 
os enciFJOS , o pnzo de seu 
cumprimento e dáusula 
de ...... rs~o . sob peno de 
mrlid.ade do ato sendo 
dispensada a 15ctt~ no 
caso de Interesse público 
devidamente Justifkado ( 
Redaçlo dada pele t.et ntS.883 
de 08 de Junho de 1994) e 
c/c com o Artf&O 24 da lei nt 
1.666/9l.corWorme: Processo 
Udtatório nt 005/2017 e 
Dispenso de Udtoçlo n9 
002/2017. 
Minduri·MG,05 de11.neirode 

2017. 
Amarlldo Sitva Guimarles
Preskfente d.1 Comissio de 
Uchaçlode Mindurl - MG 

Jose Rauldo da Silva -
Prefeito Municipal de Mlndurf 

-MG 

l'Jd/ÜO tJ. "'blkaflla 
<N Ed~ol J. , Dú_.. <N 

IJdtGfllo 
A Prefeitura Munk:lp.l de 

MlndurJ.MG através do seu 
A$seSs« Juridico, Prefeito 
Munk!ptl Comfsslo 
de Udtaçlio de Mindurf. 
MG, toma"Se púbtko que 
fa" realiur o Prcxe»o na 
modddade de DISPENSA DE 
ucrrAÇAo, cu;o seu objeto 
é a Oc:>açlo de Imóvel com 
e:nc.arp para empresas 
no Munk:fpfo de Mlnd\Jrt. 
MG, com base no Artfco 
17, Parácrafo 41, que tem 
a seculnte redaçl« § 41 Á 

dolçJo com enareo será 
lic:1t1cb e de $tiU fnstr\lmento 
constarlo ~totlamente 

os enc.lfiOS , o pr11zo de seu 
cumpc1rnento e d4iU$Uia 
de ...,......, • sob peno de 

nultd.cte do ato sendo 
dispensada a lidttÇio no 
nso de Interesse pUbUoo 
devtdunente justi'ftudo ( 
Redoçlododo pelo LelntU83 
de oa de Junho de 1994) e 
c/c c.orn o Artfco'24 da lel nt 
a.666{93,rori<xme P""""" 
Udtatór1o n9 004/2.017 e 
Ofspens& de Udtaçlo nt 
001/2017. 
MindurJ.MG, 05 de Janeiro de 

2011. 
Amarildo Silva Gulmutes -
Preslderte da Comiulo de 

Udl:açlio de Mindutf'"' MG 
.loseRonakto&Sitvt~Prefefto 

Municipal de Mindurt - MG 

URA Só CM1oJ Meles, oom 1 wa força pollb, pode f~ ts5o. Temos. 
1irldi:, outrt'IS de:wfi05 corno o de ver n !'Ui$ ufaltadas, de termos 
l"nnk squ'"lnça. mais educilçlo e. prind~lmenle, tranqullildade pera o 
homemdocompoprodu>lr.Todos....,.&ou~~osnJoY.sódo,..<feito, 
rNS tarnbbn slo meus e do deputado Clrios Meles. Somos p~rcdros 
e f1retnc:& de tudo para tl'llefft.soe muro mais para SJo Semsalo do 
Patúcf', as:sell'f'OU. 

PltATÁ,DLIS 
Enc~rrandoo dia de wlen~. o deputado Ar.nt~ partfcipou 

em Prat4polls da posse da prefefta Denlze, dovlee Vllaulnho, e dos 
'Yeteadotes Tarld do Past~ Oalr Pretfnho. U Roberto, Edinho do 
Jamil, J~ Est~NeS, AcrJc:fo Melo. lrmlo Sér&k>, l..ena Ouarte e Júlio 
Cêsor {o CQrj), 

Em ctlrna de ce~lo a populaç.So do n.Jnk'Pk> recebeu os 
e~os com alqrfa. Os depLJ:ados carlos Melles e Antonio C.rb 
Arantes se coloaram • dlsposiçlo dos llOYOS pstorts e anunciaram 
que nlo meditlo esforços plt11 trazer para o munkipio verbas que 
a}udarlo 1 prefeita I tdmlnistrar • ddade . 

A p~efta Oenize cot'nemO«<U 1 pa~rta: •Acrtdeçode coraçJoa 
presença dos ~dOICirlos Meitese A~cnlocarios que flleram 
quest~o de demonstr11r que estatio conosco nesta amlnhada. 
Desde a campanha e~ $e""Pf"C estf'W!ntm presentes. em Pratípctl1s 
e •cora t41m pUOO$ para nossa dd.de. Vou contar e mulo com 
~~·.finalizou. 

Alcom : O.putado fstotluol Antônio Cmlol Arontu 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOLEDADE DE MINAS 

EXJRAJD DE EDITAL 
PIIOCfSSO UC"AfÓUJ Nll 

fJ&/2017 
EDITAL DE "EGAo Nl 

02/2017 
A Prefeitura Munldpal de 

Soledade de Minas, Estado 
de Minas Gerais, no uso de 
suu atribulç&ts leeais e 
nos termc:a do dfspoJto lei 
Feôer•l de nt 10.520/2002 
e M~b51dlartamme pela 
Lei Fede1111 de nt 8.666, 
de 21 da junho de 1993 e 
•ltençl:es, toma púbica que 
ari lldtaçlo na modalidade 
de PREGAo PRESENCIAl para 
aqufslçJo de materiais de 
llmpe:ra destfnados i diversos 
departamentos do Municfpio 

p.ara o exerddo vrcente. 
PROPOSTA.: A Sesslio 

~ndal se dará no dia 
17.01.2017 is 12:30h, no 
pRdio da Prefeftura Municipal 
de Soledade de Minas, 
loca Iludo na Rua Proft Rosina 
MllllhSn Ferren, nt 134, 
Centro. na cidade de Soledade 
deMinas·MG. 

O terto lrtearal do Edital 
est.l dbponf\lel a partfr dest• 
data na sede cb Prefeitura, 
dela fazendo ptrte os Ane:xos 
e Mln!Aa do Contrato. 

Outros esdlreclmentos 
P<>d•"" .... obtidos pelo 
Comisslo Permanente de 
Lktt.açlo sito na Rua Prcft 
Roslna Ma•lhJes Ferrelr11, 
nt 13-4, Centro, na cidade de 
Soledade de Minas, Estado de 
Minas Gerais ou pelo telefone 
{35)3333-1300. 
Sotedade de Minas, 04 de 
janeiro de 2016. 
Kelty GioYana OYnlany Rocha· 
PREGOEIRA 

lXTRATO DE lDI TAL 
PIOCf.SSO Df LICITAÇAo DE 
NII0./2011 
Pll6NJ ,_ESENCIAI OE N11 
tU/2017 

A Prefeitunr. Munk:ipal de 
Soledlde de Mlnu, Est ado 
de MlnaJ Gerafs1 no uso de 

suas atribulç&es lqals e 
nos termos do disposto Lei 
Federal de nt 10.520/2002 
e wbsJdiartamente pela 
Let Federil de n9 8.666. 
de 21 de junho de 1993 e 
atteraç6es. torna púbUca que 
fará Ucft.açlo nt modalldtde 
de PREGXo PRESENCIAL. do 
tipo Menor Preço Glohal, 
pita ContrataçSo de empren 
pres-tadora de serviços 
de coleta, transporte, 
tratamento e dntin~ç.lo 
ffnal dos re.siduos de serviços 
de Yúde, contamiMdos e 
perfurocortantes da Unl~e 
~sict de Saúde do MunldpiO 
e demais departamentos, 
para o exerddo de 1:017. 

OBJETO: Contntaçlo 
de errlpf61 presudotl de 
serviços de cdet1, transporte, 
t ratamento e de.stinaylo 
trnal dos resktuos de ser\ltços 
de stúde, contaminados e 
petfuroc::orUntes cb Unidade 
!Jsia de Saúde do Munkfpk> 
e demais departamentos, para 
o exercicJo de 20 17. 

PROPOSTA: A Sesslo 
presencial se dali no d ia 
18/01/2017, as 13:00 h, no 
pn!dioda Prefeitura Munklpal 
de Softdtde de Minas, 
localfl:ado na Rua proft Rosina 
Mi•lhles Ferreira, n9 134, 
Centro. na ddade de Sol~ade 

de Minas· MG. Ote:rtolntecral 
do Edital está disponível 1 

p3rt1r da dito~ de publlcaçJo 
do Jornal Panotama e na sede 
da Prefdurll dela fazendo 
parte os Anexos. Outros 
esc:laredmentOl poderio ser 
obtidos pelo{•) Prqoeiro{o), 
equipe de apoio sito na Ru. 
Proft Rosint Maplhles 
Ferreira, nt 134, Centro. na 
cidade de SoledKte de Minas, 
htado de Mlnu Ge1111s ou 
pelo telefone {35) 3333-
1300/1104. 

SolecNde de Minas, OS de 
jlneirode2017. 

kelty GioYina Ows~ny Rocha 
-PREGOEIRA 

Resort & Conve11tion 


