
18/08/2022 15:37 E-mail de Prefeitura Municipal de Sobral - Fwd: ESCLARECIMENTOS EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° CD22002-SEPL…

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0b705616e7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1741522475581367704&simpl=msg-f%3A174152… 1/2

Comissão de Licitação Sobral <celic@sobral.ce.gov.br>

Fwd: ESCLARECIMENTOS EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° CD22002-SEPLAG
PROCESSO N° P210664/2022 
4 mensagens

Erlandia Silva <erlandia@montenegroleiloes.com.br> 18 de agosto de 2022 14:54
Para: celic@sobral.ce.gov.br

Prezados boa tarde,

Solicitamos a gentileza de esclarecer, se possível, os itens abaixo.

1 - O item 10.24. informa que o leiloeiro precisará Disponibilizar a cada leilão, pátio para guarda dos veículos pelo
tempo de até 70  (setenta) dias, porém, pergunto se os bens ( veículos e materiais) poderão permanecer no local em
que se encontram até a data final de entrega ao arrematante?

2 - o item 21.5. informa que o contratante irá Emitir, a vista das notas de arrematação do leiloeiro contratado, os
documentos que a lei exigir para formalização da venda dos bens negociados em leilão público. Diante disso,
pergunto se todos os bens, no caso de veículos automotores, já possuem documentação de transferências?

Caso não possuam, se o contratante já tem ciência que deverá disponibilizar o referido documento ao arrematante
em tempo hábil a ser informado em edital de leilão? 

Certo da compreensão dos Sres. agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente, 
Erlandia Silva 
Documentação 
PABX (85) 3066-8282  

Comissão de Licitação Sobral <celic@sobral.ce.gov.br> 18 de agosto de 2022 14:57
Para: Karen Parente Oliveira <karenparente@sobral.ce.gov.br>

Boa tarde!
Favor responder esclarecimento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC 
(88) 3677-1254/1237/1219/1157/1146 
 celic@sobral.ce.gov.br]

Prefeitura de Sobral  
Central de Licitação - CELIC 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100  
www.sobral.ce.gov.br

Karen Parente Oliveira <karenparente@sobral.ce.gov.br> 18 de agosto de 2022 15:11
Para: Comissão de Licitação Sobral <celic@sobral.ce.gov.br>

Trata-se de solicitação de esclarecimento quanto Edital de Credenciamento de Leiloeiro

1 - O item 10.24. informa que o leiloeiro precisará Disponibilizar a cada leilão, pátio para guarda dos veículos pelo
tempo de até 70  (setenta) dias, porém, pergunto se os bens ( veículos e materiais) poderão permanecer no local em
que se encontram até a data final de entrega ao arrematante?
Resposta: Sim.

2 - o item 21.5. informa que o contratante irá Emitir, a vista das notas de arrematação do leiloeiro contratado, os
documentos que a lei exigir para formalização da venda dos bens negociados em leilão público. Diante disso,
pergunto se todos os bens, no caso de veículos automotores, já possuem documentação de transferências? Caso
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não possuam, se o contratante já tem ciência que deverá disponibilizar o referido documento ao arrematante em
tempo hábil a ser informado em edital de leilão?
Resposta: os veículos que irão para leilão estarão com documentação de transferência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

       

Karen Parente Oliveira
Coordenadoria de Gestão de Aquisições Públicas Corporativas
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG 
(88) 3677-1210 

Comissão de Licitação Sobral <celic@sobral.ce.gov.br> 18 de agosto de 2022 15:33
Para: Marjorie Comissão de Licitação <marjorie@sobral.ce.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]


