
EDITAL N° 182/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2019

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições legais,  torna público,  para conhecimento dos interessados,  que retifica  o Edital  de Pregão 
Presencial  n°  171/2019,  o  qual  tem  por  objeto  a  contratação  de  Leiloeiro  Oficial  para  preparação, 
organização e condução de leilão público, presencial ou eletrônico, destinados à alienação de bens móveis 
inservíveis pertencentes ao patrimônio do Município de Tramandaí, ALTERANDO a descrição das alíneas 
a, b e c do subitem nº 3.1.2 e o subitem 5.1.2; DESIGNANDO nova data para o certame.

ALTERA-SE:

(…)

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

(…)

3.1.2 - No caso de pessoa física o seu credenciamento se fará mediante apresentação de cópia autenticada 
do documento de identificação oficial com foto, da Carteira Profissional com data de validade vigente e CPF.

I –  Caso o credenciado não seja a pessoa física a ser contratada, o credenciamento se dará mediante:

a) Carta de Credenciamento, conforme Anexo I,  assinada pela pessoa física a ser  representada, 
juntamente com cópia autenticada do documento de identificação oficial com foto do profissional,  
conforme documento exigido no subitem 3.1.2; ou

b) Instrumento Público de Procuração, que conceda ao representante poderes legais,  juntamente 
com cópia autenticada do documento de identificação oficial com foto do profissional, exigido no 
subitem 3.1.2; ou

c) Instrumento Particular de Procuração, que conceda ao representante poderes legais juntamente 
com cópia autenticada do documento de identificação oficial com foto do profissional, conforme 
documento exigido no subitem 3.1.2. 

I  – O Instrumento Particular de Procuração, acima citado, deverá conter as assinaturas reconhecidas em 
Cartório.

(…)

5 - PROPOSTA DE PREÇOS:

(…)

5.1.2 – Em se tratando de pessoa física, nome completo, endereço, RG, CPF, telefone/fax/e-mail (se 
houver).
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Em razão desta retificação, altera-se a data para pedido de informações, em cumprimento ao 
item nº 14.1 do Edital:  até as 19h do dia 01/10/2019,  agendando-se o certame para o  dia 04/10/2019 
às 13h30min.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 171/2019. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, Tramandaí 13 de setembro de 2019.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito
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