
PREFEITURA DO MUNIC1PIO DE FLORIANO 
ESTADO DO PIAUI 

Gabinete do Prefeito 

DECRIETO No 012/2017 	 Floriano - Fl, 03 de marco de 2017. 

"Revoga doaçdo de terreno destin ado ao Posto 
Quarema Ltda." 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO, ESTADO DO PIAUI, no 
uso de suas atribuiçOes legais, e 

CONSIDERANDO a Constituiçâo Federal prescreve que: "A administração 
püblica direta e indireta, de qualquer dos Poderes da Uniäo, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios obedeeerá aos princfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, e eficiência e, também, ao seguinte: ... XXI -. ressalvados os casos especificados 
na legislacão, as obras, serviços, compras e alienaçôes serdo contratados mediante processo 
de licitaçdo páblica que assegure igualdade de condiçOes a todos os concorrentes, corn 
cláusulas que estabeleçam obrigaçoes de pagamento, mantidas as condiçOes efetivas da 
proposta, nos terrnos da lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificaçao técnica e 
econôrnica indispensáveis a garantia do cumprirnento das obrigaçOes..." (art. 37). 

CONSIDERANDO, a operacionalizacao da vontade administrativa e 
vinculada, adstrita as exigências legais, prirnordialrnente a Lei de LicitaçOes. 

CONSIDERANDO, o art. 17 da Lei n. 8,666/93 que preconiza; 

"Art. 17. A alienaçao de bens da Adrninistração Pübhca, subordinada a 
existéncia de interesse päblico devidarnente justificado, será precedida de avaliaçAo e 
obedecerá as seguintes normas: I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
para órgAos da administraçAo direta e entidades autárquicas e lundacionais, e, pan 
todos, inclusive as entidades paraestatais, dependera de avaliaçAo prévia e de licitação na 
modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: ( ... ) b) doaçäo, 
permitida exciusivamente para outro órgão on entidade da Administraçao Püblica, de 
qualquer esfera de governo;(...) 

§ 4°. A doaçao corn encargo seth licitada e de seu instrumento constaräo 
obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversäo, sob pena 
de nulidade do ato, sendo dispensada a IicitaçAo no caso de interesse püblico devidamente 
justificado". 

CONSIDERANDO, que nào houve prévia autorizaçâo legislativa para doaçao 
do imovel. 

CONSIDERANDO, näo foi adotado o procedimento legal para doaçâo de bern 
pñblico irnovel, relegando o carninho que garantia ao MunicIpio os meihores resultados ao 
dispor de seu patrimonio e, sobretudo, que beneficiasse a coletividade. 
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CONSIDERANDO, que nAo houve doação para outro órgão on entidade da 
Adrninistraçao Pblica, sendo beneflciária uma sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada, pessoa jurfdica de direito privado, corn finalidade de lucro, razão pela qual deveria 
ter havido licitaçäo para seleçAo da proposta mais vantajosa ao interesse püblico. 

CONSIDERANIDO, que a doaçAo desta area a empresa Posto Quaresma Ltda 
nao atende qualquer finalidade de interesse püblico, haja vista o objeto social da mesma. 
Assirn, a doaçao vergastada está inquinada de vIcio insanável por Mo assegurar qualquer 
beneffcio a coletividade, havendo, assim, desvio de finalidade. 

DEC RE T A: 

Art. 1° - Revogo o Terrno de DoaçAo da area de irnóvel urbano corn 2.096 
metros quadrados, localizado no Lotearnento Residencial Paulo Kalurnc, Quadra A, Bairro 
Manguinha, ncsta cidade, conforme registro de imOvel n° R.1/8.114, Livro no 02, do Rcgistro 
Geral do Cartório do Registro de Imóveis da 2 CircunscriçAo da Cornarca de Floriano - PT. 

Art. 2.° - Revogadas as disposiçOes em contrario, cste Decrcto entra ern vigor 
na data dc sua publicaçào. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Floriano, em 03 de marco de 2017. 

Joel 	rigues da Silva 
Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-.S] 

Secret 

Nurnerado, registrado e publicado o jresentc Decreto, no mural da Prefeitura 
Municipal de Floriano, aos trés dias do més de marco do ano dc dois mil e dczessete. 

Umbelina1\tij'iieiriRiiTSilva Osório 
Agente Administrativo 
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