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Prefeitura vai realizar novo leilão 
Bens móveis e 
utensílios inservíveis 
ao patrimônio público 
serão leiloados nesta 
quarta-feira, dia 17. No 
total, serão 25 lotes

Entre os itens disponibilizados no leilão estão CPUs, monitores e impressoras

EM SANTA CRUZ

A Prefeitura de Santa 
Cruz, por meio da Se-
cretaria Municipal da 

Fazenda, fará mais um leilão 
de bens móveis e utensílios 
inservíveis ao patrimônio pú-
blico nesta quarta-feira, dia 17. 
Serão disponibilizados pneus, 
motocicletas, CPUs, monito-
res, impressoras, máquinas de 
lavar, equipamentos médicos, 
macas, cadeira odontológica, 
caixa d’água, betoneiras, lixa-
deira, óleo queimado, baterias, 
mesas, escrivaninhas, forno 
industrial, estantes de classes 
e cadeiras escolares.

Conforme o edital, os 25 
lotes serão divididos em três 

DIVULGAÇÃO

diferentes locais e horários. 
Os lotes 12 a 25 estarão dis-
poníveis às 9 horas, na Secre-
taria Municipal de Obras e 
Infraestrutura/SEOI-BR 471, 
Km 126,5, bairro Santuário. 
Os lotes 09 a 11 poderão ser 
visitados às 10h30min, na 
Granja Municipal, localizada 
na Avenida Orlando Oscar 
Baumhardt, 4100, em Linha 
Santa Cruz. E os lotes de 01 
a 08 estarão disponíveis a 
partir das 14h, no Pavilhão 
5 do Parque da Oktoberfest.

As aquisições ocorrem a 
partir de um lance mínimo, 
especificado no edital, para 
cada lote. O vencedor será a 
pessoa física ou jurídica que 
efetuar o maior lance. Podem 
participar todos os interessa-
dos, desde que previamente 
cadastrados. O cadastramento 
poderá ser feito no local do 
leilão com antecedência míni-
ma de 30 minutos, mediante 

a apresentação de documen-
tos e dados como endereço, 
telefone para contato, CPF ou 
CNPJ. Também deverá ser 
apresentada uma declaração 

de conhecimento dos termos 
presentes no edital. Antes do 
dia marcado para a realização 
do leilão, os interessados terão 
o direito de visitar os bens a 

serem leiloados, no horário de 
expediente, mediante agenda-
mento prévio junto ao Setor 
de Patrimônio, através do 
telefone (51) 3713-8215.


