
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA FINS DE 

ECONOMATO DO TOLEDO FUTEBOL CLUBE 
 

O Presidente do Toledo Futebol Clube, senhor Danilo José Gass, abaixo assinado, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, abre concorrência pública para 

ECONOMATO do Clube, a todos os interessados, nos seguintes termos: 
 

1. Os interessados deverão retirar na secretaria do Clube, estabelecido na Rua Raimundo Leonardi nº 938, 

nesta cidade de Toledo, em horário de expediente, as condições básicas para poder participar da 

concorrência pública. 

2. Para que o interessado receba cópia contendo as condições básicas para concorrer ao economato, 

deverá comparecer pessoalmente na secretaria do Clube e pagar uma taxa no valor de R$50,00 

(cinquenta reais), assinando protocolo. 

3. Somente poderá apresentar proposta aquele que tiver retirado na secretaria do Clube cópia das 

condições básicas e assinado o protocolo. 

4. Após, deverá entregar a proposta em envelope lacrado na secretaria do Clube, até as 17h00min 

do dia 16 de outubro de 2012. 

5. A Diretoria reunir-se-á no dia 17 de outubro de 2012, a partir das 19h00min, em ato público, aberto aos 

interessados e, havendo proposta(s), será(ão) aberta(s), tomando conhecimento de seu(s) teor(es), 

podendo discuti-la(s) e decidindo pelo vencedor no mesmo dia. A Diretoria reserva-se no direito, 

porém, por decisão da maioria de seus membros, após aberta(s) a(s) proposta(s), reunir-se 

reservadamente para discuti-la(s) e, só então, tomar a decisão do vencedor da concorrência ou, ainda, 

tomar esta decisão em reunião futura. 

6. A Diretoria do Clube reserva-se, ainda, no direito de aceitar uma ou recusar todas as propostas 

apresentadas. 

7. A Diretoria levará em conta, na sua decisão, o bom nome do interessado ao economato. 

8. A decisão da Diretoria será por critério próprio de seus membros, sem necessidade de justificar o voto. 

9. Acaso a Diretoria decidir por uma das propostas ou da única proposta apresentada, e o interessado não 

entrar em acordo com o Clube com referência à assinatura e condições do contrato, poderá ser chamado 

um outro candidato para negociar, sem que seja necessário a abertura de um novo edital de 

concorrência pública. 

10. A Diretoria procurará sempre preservar, em sua decisão, o que melhor convier para seu quadro 

associativo.  

11. A data para início das atividades para o economato é, a principio, dia 01 de novembro de 2012. 

12. O referido Edital deverá ser publicado e divulgado na imprensa, para conhecimento geral. 
 

Obs. Para obtenção de mais informações, o interessado deverá dirigir-se à secretaria do Clube e falar com o 

funcionário Donizete, em horário de expediente, ou contatar pelo telefone 45-3378-3044. 

 

Toledo, 01 de outubro de 2012. 

 

______________________________ 

 DANILO JOSÉ GASS 

 Presidente 


