
Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol 

Rodovia Presidente Castelo Branco - km 63,5 

Bairro Porta do Sol - Mairinque – S.P. 

18120-000 
CNPJ: 50.813.708/0001-30 Inscr. Estadual: Isento 

 

Leilão de Ativos da APAPS 

 

EQUIPAMENTOS  

Lote 1 – Lance mínimo - R$85.000,00 

Retroescavadeira case 580L Serie 3 4x4 ano 2005 

 

 

 

 

 

Lote 2 – Lance mínimo - R$30.000,00 

Massey Ferguson 290 4x2 ano 1990 

 

 

 

 

 

 

Lote 3 – Lance mínimo - R$18.000,00 

Massey Ferguson 265 4x2 ano 1988 

 

 

 

 

 

 



Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol 

Rodovia Presidente Castelo Branco - km 63,5 

Bairro Porta do Sol - Mairinque – S.P. 

18120-000 
CNPJ: 50.813.708/0001-30 Inscr. Estadual: Isento 

 

REGULAMENTO: 

 

1 - O leilão é direcionado a todas as pessoas que tiverem interesse em enviar lances, 

exceto, membros da diretoria, conselho, e familiares em 1º grau destes. 

2 – Todo lance deve ser enviado em envelope fechado, identificando: 

• - Por fora - o equipamento de interesse 

• - No Interior do Envelope - nome, fone para contato e valor do lance 

3 – Em caso de interesse por mais de 01 equipamento, devem tantos envelopes 

quantos forem os equipamentos 

4 – os envelopes serão recebidos até a data de 02/08, na recepção do clube, aos 

cuidados do Gerente Geral 

5 – Lances com valor abaixo do mínimo, serão descartados na 1º avaliação do comitê  

6 – a abertura dos envelopes será dia 15/08, as 10:00hs, na sala do Conselho, com a 

presença de associados convidados. 

7 – Os equipamentos se encontram a disposição para avaliação, na Administração 

APAPS. 

8 – Em caso de ter o lance aprovado, o comprador devera quitar o pagamento na sua 

integralidade em 01 parcela, para ter o documento de posse do equipamento. 

9 - Em caso de empate será considerado vencedor o interessado que tiver maior 

idade 

Maiores informações sobre preço e forma de participar: 

 (11) 4246-6464 falar com Eduardo Messias/ Luiz Henrique ou pessoalmente na 

Recepção da APAPS. 

                                                                   

______________________________________________ 

Eduardo Messias 

Ger. Geral APAPS 


