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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

VENDA DE ATIVOS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.

Aberta a sessão, foram apregoados os bens a serem leiloados em sessão pública virtual e presencial. Houve apenas um

participante em sua modalidade presencial, os demais apenas na modalidade virtual. Os participantes ofertaram lances

aumentando o valor mínimo de venda, sendo que, ao final, os lotes tiveram seus arrematantes seguindo as regras

previstas em edital. Houveram lotes fracassados, eis que não obtiveram lance algum. A partir da data de encerramento

do leilão, inicia-se o prazo de 03 (três) dias úteis para pagamento pelo arrematante, através do portal Superbid,

mediante boleto bancário. Após 07 (sete) dias úteis a contar da data da efetivação do pagamento -  exceto para

veículos - serão disponibilizados pelo Município os lotes para retirada do arrematante/procurador, mediante

apresentação da Nota Fiscal emitida pela Superbid. A retirada deverá ser precedida de agendamento prévio à

servidora FRANCIELE CORRÊA MIGUEL e/ou ao servidor GILMAR JUNIOR DE MATTOS, através do telefone (49)

3541-6222 e (49) 3541-6200. Para realizar a retirada dos veículos, será contabilizado o prazo de 10 (dez) dias da data

da efetivação do pagamento, o qual será comprovado mediante apresentação de Nota Fiscal emitida pela Superbid e

demais documentos exigidos em edital. Salienta-se que as demais disposições referentes aos veículos estão dispostas

no instrumento convocatório e deverão ser cumpridas integralmente, sob pena de serem aplicadas as sanções cabíveis.

Nada mais a tratar, encerrou-se a sessão e procedeu-se à leitura da presente ata, a qual segue assinada pela comissão

de Leilão.

 COMISSÃO:

Campos Novos,  11  de  Novembro  de  2019

ANA PAULA BITTENCOURT WALTER

 CLÁUDIA MARIA SCHALY

HAYETT SARKIS KANAAN MILANEZ

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação


