ATA DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 e Nº 2
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015 - PMRN
Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo a
proposta técnica, em atendimento a Concorrência Pública
nº 002/2015, que tem por objeto DOAÇÃO DE IMÓVEL.

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às nove horas, no
departamento de Licitações, em sessão pública, sob presidência do senhor Wilson Scheuer e
membros os senhores Gilmar Ulhig e Dr. Ney Manoel Sampaio reuniu-se a comissão especial
de licitação designada pela portaria nº 165/2015 para proceder ao recebimento dos envelopes
nº 1 e nº 2 a serem entregues pelas proponentes interessadas no objeto da concorrência nº
002/2015, que tem por objeto a Doação com Encargos de bens públicos, visando o
desenvolvimento econômico e social do Município, mediante a implantação ou ampliação no
Município de unidade produtiva dos seguintes bens imóveis: LOTE 1: “Parte ideal do imóvel
com área total de 72.650,00m2, matriculado sob nº 18.484 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Rio Negro, nomeado como LOTE B5-A-2: Terreno urbano com a área de 5.070,70m2,
situado de frente para a rua Ignácio Kalinowski, lado ímpar distando 71,70m da esquina da Av. Gen.
Luiz Carlos Pereira Tourinho, lado par, no bairro Volta Grande, nesta cidade e LOTE 2: “Parte ideal
do imóvel com área total de 72.650,00m2, matriculado sob nº 18.484 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Rio Negro nomeado como LOTE B5-A-3: Terreno urbano com a área de
4.333,80m2, situado de frente para a rua Ignácio Kalinowski, lado ímpar distando 121,60m da esquina
da Av. Gen. Luiz Carlos Pereira Tourinho, lado par, no bairro Volta Grande, nesta cidade, destinados

à implantação ou ampliação de unidade produtiva com necessidade de atenção especial em
aspectos de poluição, tratamento de efluentes e outros conforme legislação. Aberta a sessão
pelo senhor presidente, decorrido o prazo legal e não tendo nenhum proponente se
credenciado para participação do certame declarou-se a licitação DESERTA. Nada mais a
tratar foi encerrada a presente sessão da qual foi lavrada a presente ata que após lida e achada
conforme vai assinada por todos.
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