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CC01/2021Licitação: Modalidade: Concorrência NãoRegistro de preço: Controla quantidade: Sim
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.

Objeto:
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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.
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