
SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2021
CONCORRÊNCIA N° 01/2021

No item 1.1. do edital, item 1.1 do contrato e na Relação dos imóveis a serem
concedidos do Anexo VIII, onde lê-se: “A Concessão de direito real de uso não
remunerado de aproximadamente 2.277,47m².sobre a qual encontram-se
edificados um barracão em estrutura pré-moldada e fechamento em alvenaria, com
área de 1.340,91 m², de partes do lote rural nº 603, da Colônia Rio Uruguai, com
área de 13.282,18m², situado na Rua do Comércio, área de uso público 01,
reservado I, quadra “A”, Loteamento Sol Nascente, Bairro Jardim Boa Vista,
Peritiba – SC, matricula nº 18.145, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Concórdia, conforme previsão expressa na Lei nº 1927/2012, com a finalidade
exclusiva de implantação e operacionalização de empreendimento industrial, tudo
conforme mapas, memorial descritivo e projetos das edificações e da área anexos,
parte integrante deste Edital.
Leia-se: “A Concessão de direito real de uso não remunerado de aproximadamente
2.314,31m² sobre a qual encontram-se edificados um barracão em estrutura pré-
moldada e fechamento em alvenaria, com área de 1.340,91 m², situado na Rua do
Comércio, área de uso público 01, reservado I, quadra “A”, Loteamento Sol
Nascente, Bairro Jardim Boa Vista, Peritiba – SC, matricula nº 29.149, do 2º Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Concórdia, conforme previsão expressa na
Lei nº 1927/2012, com a finalidade exclusiva de implantação e operacionalização
de empreendimento industrial, tudo conforme mapas, memorial descritivo e
projetos das edificações e da área anexos, parte integrante deste Edital.

No tem 3.1. do edital, onde lê-se: “A concessão de direito real de uso não
remunerada dos bens públicos identificados no item 1, processar-se-á pelo prazo
de 10 (dez) anos contados a partir da assinatura do contrato, podendo o mesmo
prazo ser prorrogado, na medida do interesse público e de comum acordo, por
igual prazo e desde que mantidas as condições de acesso aos benefícios.”
Leia-se: “A concessão de direito real de uso não remunerada dos bens públicos
identificados no item 1, processar-se-á pelo prazo de 10 (dez) anos contados a
partir da assinatura do contrato, sem possibilidade de prorrogação.”

Na alínea “p” do item 7.1. do edital, onde lê-se: “Declaração de que aceita a
concessão pelo prazo de dez (10) anos, com possibilidade de prorrogação por igual
prazo;”
Leia-se: “Declaração de que aceita a concessão pelo prazo de dez (10) anos, sem
possibilidade de prorrogação;”

No item 13.2. do edital, onde lê-se: “O prazo acima poderá ser prorrogado por igual
período, se no seu transcurso, houver requerimento fundamentado e justificado,
do proponente vencedor e ser aceito pela Administração Municipal.”
Leia-se: “O prazo acima não poderá ser prorrogado.”

No item 23.2. do edital, onde lê-se: “A concessão do direito real de uso será pelo
prazo de 10 (dez) anos contados a partir do efetivo início das atividades no local
pela empresa beneficiada, podendo ser prorrogada por igual período, desde que
haja interesse público e de comum acordo entre as partes.”
Leia-se: “A concessão do direito real de uso será pelo prazo de 10 (dez) anos
contados a partir do efetivo início das atividades no local pela empresa beneficiada,
sem possibilidade de prorrogação.”



No item 3.1. da minuta do contrato, onde lê-se “O prazo da presente concessão
será de 10 (dez) anos contados a partir da assinatura do contrato, podendo o
mesmo ser prorrogado, na medida do interesse público e de comum acordo, por
igual prazo.”
Leia-se: “O prazo da presente concessão será de 10 (dez) anos contados a partir da
assinatura do contrato, sem possibilidade de prorrogação.”

Ficam excluídos os seguintes parágrafos § 1º e § 2º do item 2.1. da minuta do
contrato:
§ 1º A comodatária fez um investimento, comprovado através de documentos,
sendo que os mesmos foram aceitos e aprovados pelo município. O investimento
da comodatária no objeto desta concessão foi de R$ 115.799,97 (Cento e quinze
mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).
§ 2º A vencedora desta concessão deverá ressarcir a comodatária o valor acima
referido em uma única parcela, diretamente à comodatária, em conta corrente a
ser fornecida pela mesma, em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato
com o município, salvo se a vencedora for a comodatária.

Município de Peritiba – SC., 08 de abril de 2021.
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