EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022

CHAMAMENTO
PÚBLICO
DE
INTERESSADOS NA CONCESSÃO DE USO DE
BEM IMÓVEL.

O Prefeito Municipal de Muliterno/RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, bem como a Lei Municipal nº 1.429/2022 de 01
de abril de 2022,

FAZ SABER:
1- Aos interessados que está promovendo a cessão de uso gratuito do Pavimento inferior
do Prédio da Escola Municipal José de Alencar, na localidade de Santa Lúcia.
2- A cessão de uso do Bem acima descrito, terá vigência de 12 (doze) meses, podendo
se prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60(sessenta) meses, caso
interesse de ambas as partes.
3- O Cessionário será responsável pela conservação do patrimônio público, bem como de
todas as despesas, ordinárias ou extraordinárias, que incidam sobre o imóvel ao tempo do
uso.
4– O Município poderá requisitar o imóvel cedido a qualquer tempo, sem justificativa
prévia, concedendo ao cessionário o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação.
5– O(s) interessado(s) deverá(ão) manifestar interesse até o dia 02 de maio de 2022, às
14:00 horas, apresentado os seguintes Documentos:
a) Cópia do documento de Identidade e CPF;
b) Certidão Negativa de Tributos Municipais;
c) Declaração de que concorda plenamente com todos os termos deste Edital;
d) Declaração informando qual será a finalidade do uso.
6- Caso haja mais do que 01(um) interessado será realizado sorteio público para definir o
beneficiário da cessão
7- Possíveis casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Administração Municipal.

8- A concessão será outorgada por contrato, cabendo ao executivo efetuar as adequações
que eventualmente se façam necessárias, sempre visando a efetividade dos objetivos
deste chamamento.
9- Não será permitido que o interessado transfira os benefícios da cessão, sem prévia
anuência do Executivo Municipal.

Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30
as 17:30 horas, na Prefeitura Municipal de Muliterno, Secretaria da Administração, setor
de Licitações e Contrato, onde poderão ser obtidas cópias do Edital e seus anexos.
Gabinete do Prefeito Municipal de Muliterno, em 12 de abril de 2022.

Adair Barilli
Prefeito Municipal

