AVISO DE LEILÃO Nº 001/2020 - BENS MÓVEIS DIVERSOS
Leilão hibrido – presencial e on-line simultaneamente pela internet
Leiloeiro Público Oficial Álvaro Antônio Mussa Pereira, Matricula nº 013/2008/
JUCEMAT.
O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDEDAE/VG, através da Comissão responsável comunica aos interessados que realizará, na
forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, leilão do tipo Maior Lance, para alienação de
bens móveis diversos de sua propriedade e no estado em que se encontram, conforme
Anexo I que integra o Edital completo. Leilão presencial e on-line simultaneamente. Os
interessados em participar via internet deverão se habilitar em até 24 horas antes do leilão
para aprovação de cadastro e liberação de acesso ao sistema no site:
www.kleiberleiloes.com.br. Para participação on-line será obrigatório caução, veja como
no Edital.
Dia do leilão: 17 de dezembro de 2020 – 5ª feira – 09:00 horas
Local do leilão: Auditório Antonio & Lizandra – Galeria Leiloar – Av. São
Sebastião, nº 1.447 – Bairro Goiabeiras – Cuiabá/MT.
- Ocorrendo decretação ou prorrogação de dia de feriado ou outro fato superveniente que
impeça ou impossibilite a realização do leilão na data estabelecida, o leilão fica desde já
marcado para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e nas mesmas
condições.
- A descrição dos bens móveis diversos e fotos disponíveis no site do leiloeiro, no
folder/panfletos, ou em outro meio de publicidade, não tem efeito vinculante, e sim
apenas de caráter meramente ilustrativos e para divulgação do leilão.
- Dúvidas, informações e outros detalhes poderão ser obtidos com a Comissão (65)
99241-8595 ou com o Leiloeiro (65) 3028.1377 e 99287-9838.
- Edital completo está disponível no site do leiloeiro: www.kleiberleiloes.com.br, para
conhecimento, leitura e impressão.
- Veja também no site da DAE/VG, no Portal da Transparência.
- Visitas aos bens conforme locais dispostos no Edital, a partir do dia 14/12/2020, das
08:00h as 11:00h e das 14:00h as 17:00h.
A Comissão

Várzea Grande/MT, 01 de dezembro de 2020.
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