
 

 

 
ERRATA Nº 001  

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2022 
LEILÃO Nº 001/2022 

 
O Prefeito Municipal de Marquinho-Pr, faz saber aos interessados que o Edital acima descrito sofre as 
seguintes alterações: 
1. ONDE SE LÊ: 
O MUNICÍPIO DE MARQUINHO, Estado do Paraná, através dos órgãos de divulgação, e em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra aberta a licitação na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE, por ITEM, 
encerrando-se o prazo para CREDENCIAMENTO no dia 21 de março de 2022, às 09:00 horas, com data 
de abertura prevista para o dia 21 de março de 2022, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Marquinho. Os interessados em participar do presente certame licitatório poderão solicitar 
informações através do telefone (42) 3648-1102, pelo endereço eletrônico marquinho.licitacao@gmail.com 
ou na sala de licitações do Município de Marquinho/PR, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, 
nos dias úteis. 
2. 2.2 - Os bens móveis objeto do leilão encontram-se para exame no endereço Rua Sete de Setembro, 
s/nº, em Marquinho, Paraná, Brasil. Os bens poderão ser examinados entre os dias 04 de março de 2022 à 
18 de março de 2022, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. 
3. 4.1 - O credenciamento dos proponentes será realizado pelo Leiloeiro Oficial até as 09h00min do dia 
21 de março de 2022, sendo quaisquer interessados que comparecerem para o credenciamento posterior a 
hora e a data anteriormente descritas não serão credenciadas pelo Leiloeiro Oficial. 
4. LEIA-SE: 
O MUNICÍPIO DE MARQUINHO, Estado do Paraná, através dos órgãos de divulgação, e em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra aberta a licitação na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE, por ITEM, 
encerrando-se o prazo para CREDENCIAMENTO no dia 05 de abril de 2022, às 09:00 horas, com data de 
abertura prevista para o dia 05 de abril de 2022, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal 
de Marquinho. Os interessados em participar do presente certame licitatório poderão solicitar informações 
através do telefone (42) 3648-1102, pelo endereço eletrônico marquinho.licitacao@gmail.com ou na sala de 
licitações do Município de Marquinho/PR, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias 
úteis. 
5. 2.2 - Os bens móveis objeto do leilão encontram-se para exame no endereço Rua Sete de Setembro, 
s/nº, em Marquinho, Paraná, Brasil. Os bens poderão ser examinados entre os dias 04 de março de 2022 à 
04 de abril de 2022, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. 
6. 4.1 - O credenciamento dos proponentes será realizado pelo Leiloeiro Oficial até as 09h00min do dia 
05 de abril de 2022, sendo quaisquer interessados que comparecerem para o credenciamento posterior a 
hora e a data anteriormente descritas não serão credenciadas pelo Leiloeiro Oficial. 
 
Marquinho/Pr, em 16 de Março de 2022. 

 
 
 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito Municipal 
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