
 

 Prefeitura Municipal de Marmeleiro 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.205.665/0001-01 
Av. Macali, 255 – Cx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000 – MARMELEIRO - PR 

 

e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br                                                                
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 – PMM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2020-LIC 

TIPO: Maior oferta. 

 

OBJETO: Seleção de propostas, visando à concessão de direito de uso real do seguinte imóvel: 
Item Descrição 

01 

Concessão de uso de Direito Real de fração do imóvel denominado Lote Rural nº 119 da Gleba 01 da 

Fazenda Nova Perseverança, registrado no Cartório de Registro de Imóvel de Marmeleiro sob nº 8.068, 

na seguinte forma: LOTE 006 - área Especial 06 – LAE 06 com área de 1.688,96m², em atendimento a 

Lei Municipal nº 2.272 de 02 de abril de 2015, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 

(cinco) anos. 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES: O protocolo e entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a 

documentação de habilitação e a proposta de preço deverão ser feitos na Divisão de Licitação e Contratos até 

o dia 30 de setembro de 2020, às 11:00 horas e a abertura das propostas será no dia 30 de setembro de 

2020, às 14:00 horas, junto a sala de reuniões da Administração no Paço Municipal, na data e horário acima 

citado. Não serão consideradas as propostas em atraso. 

 

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, no endereço Avenida Macali, nº 255, 

Centro, Fone (46) 3525-8107 ou 8105, Marmeleiro, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, das 08:30 as 11:30, e 

das 13:30 as 17:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site 

www.marmeleiro.pr.gov.br. 

 

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e telefone acima citado. 

 

 

Marmeleiro, 21 de agosto de 2020. 

 

 

Daverson Colle da Silva 

Presidente da CPL 

Portaria 6.122 de 01/10/2019 
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