AVISO DE ADIAMENTO
LEILÃO PÚBLICO GOIÁSFOMENTO Nº 002/2019
A AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIÁSFOMENTO, sediada na Av. Goiás nº
91, Setor Central, em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, inscrita no CNPJ (MF) sob
o nº 03.918.382/0001-25, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
designada pela Portaria nº 007/2019, datada de 04/01/2019, observado o que
consta do Processo Administrativo nº 2019.12.001138, torna público para
conhecimento dos interessados o adiamento do Leilão Público nº 002/2019, que
seria realizado no dia 29 de março de 2019, às 10:00 horas, sendo que será o
realizado o primeiro no dia 15 de abril de 2019 às 10:00 horas e não
comparecendo licitantes, fica desde já designado o dia 02 de maio de 2019 às
10:00 horas, do Tipo maior Oferta, tendo por objeto: LEILÃO PARA VENDA “AD
CORPUS” de bem imóvel urbano localizado na cidade de Goiânia-GO, conforme
descrição detalhada no Anexo I, que, respeitados os valores mínimos estipulados no
Edital e em cumprimento ao disposto no art. 27 caput e parágrafos 1º e 2º, da Lei
9.514/97, será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial EDUARDO VINICIUS FLEURY
LOBO, matriculado na JUCEG sob o nº 048, tudo em conformidade com as
informações constantes deste Edital, nas normas estabelecidas pela Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, a lei Estadual nº 17.928/2012, pela Lei Federal 9.514/97
e com o disposto nos Decretos Federais 21.981/32 e 22.427/33. A Comissão
Permanente de Licitação informa que o presente Edital está disponível aos
interessados no endereço acima ou nos “sites” www.fomento.goias.gov.br e
www.leilomaster.com.br, e faz saber que nos dias e horas designados, acontecerão:
Em 1º Leilão Público no dia 1 5 /04/2019 às 10:00 horas, por lance não inferior a
R$ 556.636,82 (quinhentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e trinta e seis
reais e oitenta e dois centavos) e, não comparecendo licitantes, fica desde já
designado o
2º L eilão Público para o dia 02/ 0 5 /2019 às 1 0 :00 horas, arrematando quem
maior lance oferecer além daquele da dívida a ser atualizada na forma do art. 27,
§§ 2º e 3º, da Lei 9.514 de 20/11/97 até o dia 30/04/2019.
Local de Realização: Sede da LEILOMASTER, Rua 23, nº 40 – BR-153, Trevo Sul,
Entrada para o Parque das Laranjeiras, Bairro Santo Antônio – Goiânia – GO e
Online, por meio do site: www.leilomaster.com.br.
OBS.: Até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante
o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da
dívida, somado aos encargos e despesas de conformidade com que estabelece o § 2ºB da Lei 9.514 de 20/11/97.
Goiânia, 28 de março de 2019.
JOHNILTON DE ALMEIDA E SILVA
PRESIDENTE DA CPL
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