
 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/11 

RETIFICA o item 3.1.3, alínea “a” do 
Edital de Concorrência Pública nº 003/11 

que tem por objeto a concessão de uso 
dos lotes da área industrial 
........................................ 

 
O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE, pessoa jurídica de direito público, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº 87.613.519/0001-23, com sede administrativa na Av. Alto Jacuí, 
840, na cidade de Não-Me-Toque – RS, representado neste ato pela Vice-Prefeita no 

exercício do cargo de Prefeito Municipal, Sra. TEODORA BERTA SOUILLJEE 
LÜTKEMEYER, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o item 3.1.3, alínea “a” 
do Edital de Concorrência Pública nº 003/11, que tem por objeto a CONCESSÃO DE 

USO GRATUITO COM OPÇÃO DE COMPRA, de terrenos públicos localizados na área 
industrial do Município de Não-Me-Toque – RS, de acordo com a Lei Municipal nº 3.608, 

de 11 de agosto de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“3.1.3 –... 

 a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, ou no 
caso de empresa estabelecida no presente exercício, uma declaração do 

contador da empresa de que a empresa iniciou as atividades no exercício 
vigente.” 
 

Fica prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo para o recebimento das propostas, 
que será no dia 24 de novembro de 2011, às 14:00 horas, na sala de reuniões do 

Centro Administrativo Municipal, sito na Av. Alto Jacuí, 840, nesta Cidade de Não-Me-
Toque – RS. 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital de Concorrência Pública n.º 

003/11, que continuam a vigorar com a redação de origem. 
 

O presente Edital será publicado no site da Prefeitura: 
www.naometoquers.com.br e maiores informações poderão ser obtidas junto à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento pelo telefone (054) 3332-3177. 

 

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, EM 20 DE 

OUTUBRO DE 2011.                          

 TEODORA B. S. LÜTKEMEYER 

                   Vice-Prefeita no exercício do 

                     cargo de Prefeito Municipal 
LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS 
Assessor Jurídico 
OAB/RS 17.684 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERONICA MACHRY SANTOS 

Secretária de Administração e Planejamento 


