
BOVINOS DA PREFEITURA IRÃO A LEILÃO

   

  

    

  

   A Prefeitura de São Carlos realiza no próximo dia 6 de agosto, segunda-feira, às 10h, um
Leilão Público Extrajudicial para alienação de bens semoventes, pela maior oferta, no estado
em que se encontram, conforme Contrato 44/18 e Processos 17166/2016 e 26.786/17 e Edital
de Credenciamento Público 2/18. O leilão público será apenas na modalidade eletrônico online.

  

    

  

   Os animais destinados à realização deste leilão são provenientes de apreensões,
recolhimentos em vias públicas e após o prazo decorrido não foram procurados ou
reclamados.Os animais estão sendo cuidados e tratados com todo o suporte necessário pelo
Posto Zootécnico Municipal da cidade de São Carlos. Consta registro de vacina conforme
declaração de vacinação contra febre aftosa, anexada ao processo. Após a apreensão e o
cuidado necessário foi realizada a licitação para que a Administração Pública pudesse realizar
o presente leilão.
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   Serão aceitos lances via internet online, pelos licitantes previamente cadastrados no portal do
leiloeiro www.3torresleiloes.com.br . O cadastro dos licitantes interessados em participar do
leilão, deverá ser feito no próprio portal www.3torresleil
oes.com.br , co
m 48 horas de antecedência do horário marcado para a realização do leilão.

  

    

  

   Os bens estarão expostos para visitação pública, entre os dias 16/07/2018 a 03/08/2018, no
horário das 9h às 16h, no Posto Zootécnico Municipal da cidade de São Carlos/SP - Estrada
Vicinal C. Washington José Pera, Km 2 – com Fernando Bedendo. Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone (16) 3374-3239.

  

    

  

   O Leiloeiro Oficial é Marcos Roberto Torres, matricula Jucesp 633 e Faesp 278 e a Empresa
Gestora de Leilões Marcos Roberto Torres Leiloeiro ME, CNPJ nº 28.508.126/0001-90, ambos
com endereço a rua Alice Além Saad, 855, Cj. 2305, Nova Ribeirânia, fará realizar Leilão
Público Extrajudicial para alienação dos bens semoventes, pela maior oferta, no estado em que
se encontram, conforme Contrato 44/18 dos Processos 17166/2014 e 26.786/17 e Edital de
Credenciamento.

  

    

  

   Osbensserãovendidosemlotes,osquaisforamclassificadosde acordo com suas especificações
individuais. Ovaloratribuídoaoslotesfoicombasenaavaliaçãorealizadapor profissionais
habilitados e com conhecimento em semoventes bovinos, conforme segue na descrição a
seguir: Uma vaca parida fêmea, castanha, sete crias com 3 peitos, avaliada em R$ 900,00;
uma vaca de 2ª cria – prestes a fecundar, para leite, avaliada em R$ 960,00; um boi Nelore
fumaça de três anos e meio aproximadamente, 17 arrobas, avaliado em R$ 1.404,00;uma vaca
branca parida de fêmea, aproximadamente 3 anos e meio, avaliada em R$ 1.200,00
; 
uma vaca parida de 3 peitos para leite, bezerro fêmea vermelho, avaliada em R$ 1.080,00;uma
vaca parida Nelore fumaça, três anos e meio, bezerro fumaça, avaliada em R$ 1.200,00;um
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bezerro choqueado (cruzado) vermelho, avaliado em R$360,00; um bezerro choqueado,
aproximadamente 1 (um) ano, avaliado em R$ 600,00; um garrote meio sangue de engorda,
aproximadamente um ano e meio, avaliado em R$ 840,00;um boi Nelore preto, de três anos e
meio, avaliado em R$ 1.620,00;uma novilha castanha para pasto, aproximadamente 2 anos,
avaliada em R$ 840,00;um boi Caracu, gordo, três anos e meio, avaliado em R$ 1.500,00;uma
vaca Nelore para pasto de 3 anos, avaliada em R$720,00;uma vaca vitela choqueada
(cruzada) de aproximadamente um ano e meio, avaliada em R$ 660,00;um bezerro macho
choqueado (cruzado) de um ano avaliado em R$540,00;um garrote choqueado (cruzado)
Nelore de aproximadamente um ano e meio, avaliado em R$ 780,00; um boi preto, de 14
arrobas choqueado (cruzado), de dois anos e meio aproximadamente, avaliado em R$
1.080,00
; 
um garrote macho choqueado (cruzado) de aproximadamente dois anos, avaliado emR$
900,00;um boi Nelore banana, três anos e meio, avaliado em R$ 1.800,00
; 
uma vaca Nelore preta estrela, aproximadamente 4 anos, avaliada em R$ 1.020,00;um bezerro
fumaça choqueado (cruzado) desmamado, de um ano, avaliado em R$ 480,00
; 
um boi Nelore de três anos aproximadamente, cor branca, avaliado em R$ 1.320,00
; 
uma vaca branca gorda Nelore, de aproximadamente 4 anos, avaliado em R$ 1.200,00;duas
vacas Xitas (mãe e filha) meio sangue, de chifre, gordas, avaliados em R$ 1.740,00; uma vaca
de duas crias de fêmeas de 4 anos, avaliada em R$ 1.080,00
; 
um garrote de dois anos e meio, choqueado (cruzado), branco, avaliado em R$ 1.080,00
; 
um bezerro de um ano, aproximadamente, choqueado (cruzado), preto, avaliado em R$ 480,00
; 
uma vaca com defeito na paleta (manca) de aproximadamente sete anos, gorda, avaliada em
R$ 1.140,00.

  

    

  

   Poderão oferecer lances pessoas físicas ou jurídicas (por seu representante legal), inscritas
respectivamente no Cadastro de Pessoa Física – CPF, e no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ, do Ministério da Fazenda, possuidores de documento de identificação,
excluídos os membros da Comissão de Avaliação, funcionários públicos deste município, bem
como menores de 18 anos, salvo se estiverememancipados.
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   No ato de habilitação, o interessado deverá enviar ao escritório do leiloeiro os documentos
relacionados em cópias autenticadas: CPF, RG, Comprovante de emancipação, quando for o
caso; se pessoa jurídica, registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedadesempresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, comprovante de endereço e contrato de adesão do portal w
ww.3torresleiloes.com.br
,
com firma reconhecida.

  

    

  

   Os bens serão vendidos à vista, a quem oferecer o maior lance, sendo o pagamento
realizado após a arrematação, através de depósito, diretamente ao leiloeiro, que repassará os
valores ao Município.

  

    

  

   Os impostos incidentes sobre a Arrematação, tais como ICMS e outros que vierem a incidir
serão por conta doarrematante.

  

    

  

   (16/07/2018)

  

 4 / 4

http://www.3torresleiloes.com.br/
http://www.3torresleiloes.com.br/

