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AVISO DE PROCURA

A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SALGADO FILHO/PR, através da Secretaria de

Administração, torna público para conhecimento dos interassados, que tem necessidade da

aquisição de um terreno localizado no Município de Salgado Filho, Estado do Paraná, com as

seguintes características:

t. Área ÚtlL mínÍma de 1.000 m2;

2. Localizado no perímetro Urbano;
3. De fácil acesso aos usuários;
4. Sem riscos de alagamento;
5. Em via pavimentada.

Os interessados devem trazer a matrícula atualizada do terreno, junto aos

documentos pessoais do proprietário, que deverão ser entregues após próvio agendamento

através do telefone: (46) 3564-1202, no Departamento de Licitações & Contratos do

Município de salgado Filho, Estado do Paraná, Prefeitura Municipal, Rua Floriano Francisco

Anater, No 50, Bairro Centro, CEP: 85.620-000, até as 16:00 horas do dia 05 de Abril de

2021.

* A possível aquisição será feita mediante processo licitatório a ser realizado
posteriormente.

Salgado Filho, Estado do Paraná, em 18 de Março de 2021

Volmar D arte
Prefeito Municipal
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AVISO DE PROCIIRA

A PREFEITURÂ MTJNICIPAL DE SALGADO FILIIO/PR. através

da Secretaria de Administração, toma público para conhecimcnto dos

interassados. que tem necessidade da aquisiçào de um terreno
localizado no Município de Salgado Filho. Estado do Pamná com as

seguintes características:

l. Área ÚTIL minima de 1.000 m::
2. Localizado no perímetro Urbano:
3. De fácil acesso aos usuáriosl
4. Sem riscos de alagamento:

5. Em via pa!imentada.

Os interessados devem traz eÍ a matricula atualizada do terreno. junto

aos documentos pcssoais do proprietário. que deverão ser entregu€§

após prévio agendarncnto através do telefonc: (46) 3564-1202. no

Departamento de Licitações & Contratos do Municipio de Salgado

Filho, Estado do Paraná- Prefeitura Municipal. Rua Floriano Francisco

Anater. No 50. Bairro Centro. CEP: 85.620-000. até as 16:00 horas do

dia 05 de Abril de 2021.

' À possivel oquisiçAo será Íeitq medianle processo liciralório a ser

rc al iz odo pos te r i otme nte.

Salgado Filho, Estado do Paraní em l8 de Março de 2021.

YOLMAR DUARTE
Prcl'cito Municipal

Publicado por:
Ana Carla Campos
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