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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2020

O Município de Paulo Lopes torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a seleção de pessoa física ou jurídica, devidamente credenciados pela Junta Comercial, na presta-
ção de serviços de assessoria na estruturação de leilões públicos, presenciais ou eletrônicos, visando a alienação de bens móveis e imóveis, 
inservíveis ao município de Paulo Lopes, incluindo nesta contratação o levantamento dos bens, a avaliação, a elaboração e publicação do 
edital, a divulgação (propaganda e marketing) do leilão, a realização do leilão, bem como, todos os procedimentos decorrentes do mesmo, 
tais como: atas, relatórios e recibos de arrematação e conclusão do mesmo, tudo de conformidade com as especificações constantes do 
Anexo I - Termo de Referência à este edital. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 – “PROPOSTA” e nº. 
2 – “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser apresentados no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paulo Lopes, sito a Rua José Pereira da 
Silva, Centro, Paulo Lopes/SC, até as 08h55min do dia 24/01/2020.
A sessão se dará a partir das 09h00min do dia 24/01/2020, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.paulolopes.sc.gov.br

Paulo Lopes, 10 de janeiro de 2020

LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretária Municipal de Administração

DECRETO 02/2020
Publicação Nº 2307898

DECRETO N° 02/2020
Dispõe sobre a revogação do Decreto 01, de janeiro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso IV, do art. 66, 
da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

CONSIDERANDO que a Administração Pública pode anular seus atos, ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeita-
dos os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial;

DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 01, de 10 de janeiro de 2020 que Autoriza o Município de Paulo Lopes a receber em doação do Sr. 
Dionizio Bernardino Bach a título gratuito e sem nenhum ônus ao erário municipal, uma área medindo 4.759,40m² (quatro mil setecentos 
e cinquenta e nove metros e quarenta decímetros quadrados) referente à parte da extensão de via pública denominada Rua da natureza, 
cujo traçado esta sento alterado no referido local.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios, em 13 de janeiro de 2020.

LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretária Municipal de Administração


