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EDITAL DE LEILÃO 

 

Aos interessados que tomarem conhecimento deste Edital, saibam que a 
Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol - APAPS (CNPJ nº 
50.813.708/0001-30), realizará licitação, na modalidade leilão, tipo maior 
lance, tendo por objeto a alienação de bens móveis, a ter a abertura dos 
envelopes no dia 31 de agosto de 2020. às 10 horas, na sede de seu clube, 
sala do Conselho Deliberativo, localizado na Rodovia Presidente Castelo 
Branco, km 63,5, Porta do Sol, Mairinque. 50.813.708/0001-30. 

1. Objeto 

O presente edital tem por finalidade obter propostas para venda de 
máquina e carreta, que não poderão ser leiloados separadamente, de 
propriedade da Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol - 
APAPS. 

2. Da Participação e Documentação 

2.1. Poderão participar qualquer pessoa natural no pleno gozo de seus 
direitos civil e pessoa jurídica regularmente constituída, exceto membros 
da diretoria, conselho deliberativo e familiares desses em 1º grau destes. 

2.2. É permitida a participação de empregados ou prestadores de serviços 
da Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol - APAPS. 

2.3. Somente será admitido o lance enviado em envelope fechado/lacrado, 
com as seguintes identificações: 

 - por fora: o equipamento de interesse; e 
 -no interior do envelope: nome, cópia do documento com foto, 

telefone para contato e valor do lance. 

2.4. Os envelopes serão recebidos até a data de 30 de agosto de 2020, 
durante o horário de funcionamento da recepção do clube da Associação 
de Proprietários Amigos da Porta do Sol - APAPS. 

3. Das Condições Gerais 
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3.1. Lances com valor abaixo do mínimo (R$ 62.860,00) serão descartados 
na primeira avaliação do comitê. 

3.2. Os equipamentos se encontram a disposição para avaliação dos 
interessados, na administração da Associação de Proprietários Amigos da 
Porta do Sol - APAPS. 

3.3. Em nenhuma hipótese serão restituídos os pagamentos dos bens 
leiloados que, por qualquer razão, não venham a ser do agrado dos 
arrematantes, tendo em vista que todos os bens estão à disposição dos 
interessados para serem vistoriados. A simples participação no leilão já 
implica na aceitação do estado em que se encontram os bens. 

3.4. Em caso de empate, será considerado vencedor o interessado que tiver 
enviado a proposta primeiramente. 

4. Do Pagamento 

4.1. Em caso de ter o lance aprovado, o arrematante deverá quitar o valor 
na integralidade em parcela única, dentro do prazo de 5 dias a contar da 
data do leilão para, a partir de então, ser emitido o documento de posse do 
equipamento. 

5. Da Retirada dos Bens 

5.1. O vencedor retirará o bem após comprovar o pagamento. 

5.2. Conforme item 3.3 acima, não serão aceitas reclamações posteriores à 
arrematação, nem devoluções, pedidos de restituição de quantias ou 
abatimento de preços, quaisquer que sejam os motivos alegados. O bens 
objeto da alienação ora prevista não possuem garantia. 

5.3. O transporte do bem arrematado, assim como as despesas com a 
retirada, carregamento, frete, seguro etc., correrão por ordem, risco e 
conta do arrematante. 

5.4. A entrega do bem leiloado será feita somente ao arrematante ou 
empresa por ele representada. Em nenhuma hipótese serão emitidos 
comprovantes em nome de terceiros. 
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5.5 A máquina e carreta (descritas no anexo 1) somente serão liberadas 
após a transferência de propriedade junto ao Departamento de Trânsito - 
DETRAN/SP para seus devidos arrematantes, sendo vedada a indicação de 
qualquer outro nome para o preenchimento do Documento Único de 
Transferência – DUT. As despesas com a transferência por conta 
exclusivamente do arrematante. 

6. Dos Bens a Leilão 

6.1. Todos os bens descritos no Anexo I estão à disposição para visitação na 
administração da Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol – 
APAPS, durante o horário comercial (08h00 às 17h00), do dia 03 de agosto 
de 2020 até 30 de agosto de 2020. 

 

Mairinque, 30 de Julho de 2020. 

 

 

Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol – APAPS 

 

 

Francisco Venturi Regis                       Luis Carlos Fortes Bazaga 

Presidente da Diretoria Executiva        Diretor Administrativo/Financeiro 
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ANEXO I 

 

Descrição dos itens a serem leiloados : 

 

Uma Mini Carregadeira New Holland L218  - Valor Mínimo R$ 53.200,00 

Uma Carreta de Transporte – Valor Mínimo R$ 9.660,00 

 

 

 

 

Obs: Não podem ser vendidos separadamente 
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Aditivo leilão 

 

2. Da Participação e Documentação 

Item: 2.3. Os envelopes serão recebidos até a data de 30/08/2020, na 
recepção do clube da Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol. 

Devido o prazo ter se encerrado em 30/08/2020 sem nenhum envelope 
entregue na recepção, a diretoria da Apaps solicitou a prorrogação do leilão 
para 30/09/2020 e abertura dos envelopes em 01/10/2020. Prorrogação 
divulgada nas mídias da Apaps. 

 

 

Mairinque, 08 de setembro de 2020. 

 

 

Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol 

 

 

Francisco Venturi Regis              Luis Carlos Fortes Bazaga  

Presidente da Executiva             Diretor Administrativo/Financeiro               

 

 


