COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
EDITAL DE LEILÃO 002/2009
Contrato nº. 045/2009 – Processo nº. 4779/2006

Djanir Da Rós, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na JUCEES sob nº. 002/1976,
devidamente autorizado pela COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO, faz
saber a quem interessar possa e deste edital tomar conhecimento, que
venderá em Público Leilão, no dia 11 de dezembro de 2009, às 14:00h, no
Auditório da CODESA, Localizado na Av. Getúlio Vargas 556, Centro,
Vitória/ES, os bens considerados inservíveis, obsoletos e anti-econômico para
a CODESA, como a seguir se descrevem: Aprox. 10,8 hectares de árvores de
eucalipto; 4 guindastes elétricos VEB-KRAMBAU cap. 3,2t/cada; 1 lancha 32
pés CARBRASMAR (MUQUI); 26 defensas com madeira e pneus e 20
defensas de borracha maciça; empilhadeiras, pás carregadeiras; clam-shell; 1
ponte-rolante (sucata); aprox. 30.000 m2 de blockret; aprox. 200.000 kg de
sucata ferrosa mista; equipamentos diversos; motores elétricos;
transformadores; louças sanitárias; sucata de madeira; pneus; moveis de
escritório; aparelhos de ar condicionado; torres p/iluminação de pátio; 1 torno; 1
freza; 2 distanciadores de aço, 1 ponte metálica - dentre outros.
Visitação obrigatória de 07 a 10/12/2009 de 09:00 às 12:00 h e de 14:00 às
17:00h. A visita ao plantio de árvores deverá ser agendada pelos tels. (27)3132-7324/7352. Não haverá visitação no dia do Leilão. Retirada a partir do
dia 14/12 até 18/12/2009 e de 21/12 até 23/12/2009 e em 2010 a partir do dia
04/01 até 31/01/2009 (não se incluem sábados/domingos e feriados), desde
que estejam depositados os valores de arrematação e comissão do Leiloeiro.
Os arrematantes se sujeitarão às condições de segurança e determinações da
CODESA para retirada dos bens arrematados. As condições do Leilão e fotos
estarão à disposição dos interessados a partir do dia 01/12/2009 na internet
www.codesa.gov.br; www.leilobras.lel.br e www.leilofacil.lel.br , por fax (27)33375000 ou nos Catálogos nos locais das visitações.
Vitória, 24 de novembro de 2009

Djanir Da Rós
Leiloeiro Público Oficial
(1 vez)

