SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
COMPANHIA DE ENGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS DA BAHIA - CERB
AVISO DE LEILÃO nº 01/2013
A Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia-CERB torna público que nos termos da Lei Estadual nº 9.433/05 e da
Lei Estadual nº 9.658/05 e da Lei Federal nº 8.666/93, realizará LEILÃO para alienação de bens móveis desativados de propriedade do
Estado, composto de lotes contendo móveis, motores e peças Agrale, material de perfuração, bombas injetoras, centrifugas e submersas
para poço e irrigação, pneus, baterias, tanques de fibra de vidro de 20m³ a 2m³, veículos, baterias, material de informática, tubos e conexões
de ferro fundido, tubulação de aço e pvc e sucata ferrosa e não ferrosa, julgados disponíveis pelo Estado da Bahia.
Os bens a serem alienados estarão à disposição para visitação pública no período de 29/07 a 14/08/13, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
na Rua Senador Quintino, 3200 – Feira de Santana. As propostas de lances serão recebidas neste endereço a partir das 09:00 horas, do dia
17/08/13.
O ato alienatório será conduzido pelo leiloeiro oficial Sr. Orlando José Lacerda Pereira, obedecida à relação de leiloeiros habilitados, fornecida
pela Junta Comercial do Estado da Bahia. O leiloeiro exercerá pessoalmente suas funções, não podendo delegá-las senão por moléstia ou
impedimento ocasional, situação que será substituído pelo seu preposto Sr. Oscar de Menezes Palmeira, conforme sua indicação, atendidas
as prescrições contidas no Art. 13º do Decreto Federal nº 21.981/32.
Condições de pagamento: No ato da arrematação, o LEILOEIRO deverá exigir do licitante vencedor o pagamento mínimo do valor
correspondente a 20% (vinte por cento) do lote arrematado, ficando estabelecido que os 80% (oitenta por cento) restantes deverão ser pagos
no prazo de 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, sob pena de perda do sinal dado e, conseqüentemente, do bem arrematado.
O licitante vencedor pagará ao leiloeiro a comissão de: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação.
Os bens objeto deste leilão serão isentos do ICMS: conforme Instrução Normativa SEFAZ nº 021, de 11.02.92, do Departamento de
Administração Tributária – DAT, da Secretaria da Fazenda.
Período de retirada: de 19/8 a 13/09/13. A retirada poderá ser efetuada no horário das 08:30 às 17:30 horas.
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O Edital completo e todas as informações sobre o Leilão poderão ser obtidos na Av.Luiz Viana Filho, 3 Avenida, Nº 300, Centro
Administrativo da Bahia – CAB – sala 43, em Salvador, e em Feira de Santana, na Rua Senador Quintino, nº 300 e no site
www.cerb.ba.gov.br, e-mail- Copelcerb@gmail.com ou pelos telefones: (71) 3115-8168 e (75) 3623-3433. Salvador, 26 de julho de
2013.Sidney Souza Nascimento – Presidente da Comissão.

