
AVISO 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 001/2020 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS 

E BENS MOVEIS INSERVÍVEIS 
  

 

Nº ORDEM  : 001/2020 

INTERESSADO : Secretaria Municipal de Gestão 

MODALIDADE : Leilão Público 

REGIME  : Direto 

TIPO   : Maior Lance/oferta por item/lote 

FINALIDADE  : Alienação de Bens Móveis Inservíveis a Administração Pública 

Municipal 

 

O Município de Amambai, Estado do Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob o número 03.568.433/0001-36, com sede administrativa 

na Rua Sete de Setembro, nº 3.244, Centro, representado pelo Excelentíssimo Prefeito 

Municipal senhor Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, no uso de suas atribuições legais, pela 

Comissão de Licitação da municipalidade, nomeada através do Decreto nº 71/2020, de 19 

de Fevereiro de 2020; 

FAZ SABER E TORNA PÚBLICO, 

Aos interessados que tomarem conhecimento deste Edital, que fará realizar a LICITAÇÃO, 

na modalidade LEILÃO, tipo MAIOR LANCE, tendo por OBJETO a alienação de Bens Móveis 

considerados inservíveis, indicados no Anexo I, no dia 04 de Agosto de 2.020, às 13:00 

horas, no Auditório de Eventos da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, situado à 

Rua Rui Barbosa, nº 3.608, Vila Primavera, de acordo com o Processo n° 82548/2020, e 

em conformidade com o contido nos dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e suas alterações posteriores, bem como das condições e termos deste Edital.  

Os interessados podem obter copias gratuitas do Edital no site: 

www.amambai.ms.gov.br, no link serviços on-line, na barra 

serviços/publicações/edital. 

Ou no site da Assomasul: http://www.assomasul.org.br/, no link diário oficial. 

Ou ainda obter folder com descrição dos bens e avaliação gratuitamente no Paço 

Municipal, à Rua Sete de Setembro, nº 3.244, Centro, em Amambai/MS. 

Amambai/MS, 25 de Maio de 2.020. 

 

 

http://www.amambai.ms.gov.br/
http://www.assomasul.org.br/


O MUNICÍPIO DE AMAMBAI REALIZA LEILÃO PUBLICO MUNICIPAL, 

LOTES DE VEÍCULOS E SUCATAS DE MATERIAIS 

 

A Prefeitura Municipal, neste ato representado pelo Departamento de Licitação, 

informa que disponibilizou, através do Leilão Publico Municipal nº 01/2020, em 

conformidade com a Legislação vigente, lotes de bens moveis considerados 

inservíveis, inutilizados ou que o reparo se tornou economicamente inviável aos 

cofres públicos municipais. 

Serão ofertados veículos com direito a documentação, passiveis de reparos e 

posterior circulação, veículos baixados vendidos como sucata, maquinas agrícolas, 

maquina pesadas e também lotes com materiais ferrosos recicláveis. 

O leilão está marcado para ocorrer no dia 04 (terça feira) de Agosto de 2020,  com 

inicio as   13:00 hs, nas dependências do Auditório da SEMED  - Secretaria de 

Educação Municipal, situado na Rua Rui Barbosa, nº 3.608, Vila Primavera, 

Amambai/MS. 

Aos interessados em participar do certame, deverão comparecer munidos com os 

documentos oficiais de identificação (RG, CPF e ou a CNH), ou documentos de 

constituição da empresa. 

Os lotes estão disponíveis para visitação, até o dia 04 de Agosto de 2.020, nos 

horários de expediente do Executivo Municipal, compreendidos entre as 07:00 até as 

11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, no Complexo de Serviços Públicos Hamilton 

Carvalho Maciel, localizado a Rua Jacinto Basílio de Oliveira, nº 580, Vila Doriane, 

nesta cidade. 

 

Depto. De Patrimônio Publico Municipal 


