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AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL 001/2018 

 

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, pessoa 

jurídica de direito publico, por seu órgão PREFEITURA 

MUNICIPAL, com sede na Rua José Antônio Senra, nº 15, Bairro 

Centro, na cidade de Santo Antônio do Aventureiro, Estado 

de Minas Gerais, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que necessita locar pelo prazo 

máximo de doze meses, prorrogável automaticamente até o 

limite máximo de cinco anos, ou de acordo com a legislação 

vigente, um imóvel com área de no mínimo de cento e 

quarenta metros de construção, no centro do Município 

Santo Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais, para 

atender aos interesses da administração municipal, 

observando o que dispõe o Inciso X, do Artigo 24, da Lei n.º 

8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores. 

As propostas deverão conter, além do prazo de validade de 

no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias, os seguintes dados: 

descrição minuciosa do imóvel, localização, área física, 

instalações existentes, valor locativo mensal em moeda 

corrente e apresentação de cópia da documentação 

dominial, cópia da cédula de identidade, CPF, comprovante 

de residência. 

O aluguel avençado deverá ser reajustado anualmente, 

tendo por base a variação do IGP-M/FGV. 

A locação reger-se-á pela Lei n.º 8.245, de 18/10/91, e Lei n.º 

8.666/93, de 21/06/93, e alterações. 

As propostas deverão ser entregues no Setor de Licitações, 

situado na Rua José Antônio Senra, nº 15, Bairro Centro, nesta 

cidade de Santo Antônio do Aventureiro, Estado de Minas 

Gerais, até as 14hs30min do dia 22 de maio de 2.018, onde os 
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proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de 

contrato a ser lavrado. 

O Município de Santo Antônio do Aventureiro reserva-se o 

direito de optar pelo imóvel que melhor atender às 

necessidades, ficando condicionado a emissão de Laudo de 

Vistoria e Avaliação do Imóvel por Comissão Própria. 

As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso 

não serão consideradas. 

Santo Antônio do Aventureiro, 03 de maio de 2.018. 

 

Patrícia Silvia Caçador 

Presidente da CPL 


