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CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL PARA APURAÇÃO DE INTERESSADOS EM CESSÃO DE USO DE
IMÓVEL PÚBLICO

Procedimento Administrativo 005/2022

município DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com
sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito
Municipal, senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de
Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n°
3.895.670-1 e do CPF/MF sob n° 747.491.029-20, no uso de suas atribuições,
torna público o presente Edital Chamamento Público para apuração de
interessados em Cessão de Uso de bem imóvel do Município de Planalto-PR,
de acordo com a Lei Municipal n° 2678, de 21/06/2022, e nas condições abaixo
descritas:

1. OBJETO

1.1 Parte da Chácara de Terreno Urbano n° 02, 03 e 04 (dois, três e quatro), da
subdivisão da Gleba 01-CP, da Colônia de Capanema do Município de
Planalto-PR, com área de 5.949,78 (cinco mil, novecentos e quarenta e nove
metros e setenta e oito centímetros quadrados), localizado na Ra Paraná, e o
Lote Urbano n° 01 da Quadra 307 do loteamento Jardim Aquarius, da Planta
Gera! da Cidade de Planalto, com área total de 3.687,24 m^ (três mil,
seiscentos e oitenta e sete metros e vinte e quatro centímetros quadrados),
situado na esquina da Rua Paraná, da Rua Aquarius e da Avenida Rio Grande
do Sul, Centro, Planalto, os dois terrenos totalizam 9.636,94 m^ (nove mil,
seiscentos e trinta e seis metros e noventa e quatro centímetros quadrados),
fazem confrontação, não possuem benfeitorias e serão cedidos em conjunto.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar exclusivamente pessoas jurídicas, e que atendam o
disposto na Lei Municipal n° 2678, de 21/06/2022 e condições exigidas neste
Edital.

2.2. Os interessados na Cessão de Uso deverão formalizar requerimento de
acordo com os requisitos dispostos na Lei Municipal n° 2678, de 21/06/2022.

2.3 Não poderão participar interessados que se encontrem com falência
decretada, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, dissolução e liquidação:
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2.4 Interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

2.5. O requerimento devidamente fundamentado conforme Lei Municipal n°
2678, de 21/06/2022. deverá ser protocolada junto a Secretaria de
Administração, situada na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, se meio
digital enviadas para o e-mail felípe.schmítt@planalto.pr.gov.br em até 15
(quinze) dias úteis a contar da publicação deste Edital de Chamamento
Público no Diário Oficial do Município de Planalto.

Planalto - PR, 04 de Julho de 2022.

1 C.
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal


