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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA-EXECUTIVA DE LIQUIDAÇÃO DE ESTATAIS
 
 

PROCESSO: 202000005007794
INTERESSADO: DIRETORIA-EXECUTIVA DE LIQUIDAÇÃO DE ESTATAIS
ASSUNTO: Leilão n.º 002/2020 – Homologação e Adjudicação.
 

DESPACHO Nº 103/2020 - DELE- 18215

 
 
Verificado o cumprimento da legislação pertinente ao processo licitatório pela modalidade

de Leilão Público, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e da lei Estadual n.º 17.928/2012, bem como do
Edital de Leilão Público n.º 002/2020 e seu anexos e ainda considerando o Parecer nº 044/2020
(000016121966) da Assessoria para Assuntos Jurídicos desta Pasta, concluo por válidos os atos integrantes
deste procedimento licitatório e confirmada a conveniência da licitação, tudo em conformidade com os
documentos que instruem os Autos, decorrentes de todo o trabalho da Comissão Permanente de Licitação,
instituída pela Portaria n.º 028/2020 (000016177764) e do Leiloeiro Público Oficial, Contrato nº 09/2020
 (000013833484) Sr. Alglécio Silva– JUCEG nº 052, que emitiu a Ata do Leilão Público
(000016040750) com seu devidos Termos de Arrematação anexados (1 ao 07) e a Prestação de Contas Final
(000016047464), e tendo em vista as informações contida no Despacho n.º 33/2020 ( 000016039562), da
Comissão Permanente de Licitação, e principalmente da necessidade de esta Administração, ante ao
processo ordinário de liquidação pelo qual passa as Empresas Estatais liquidandas, em face do imperativo
legal de ultimar o ativo para pagamento do passivo, em conformidade com a Lei Federal 6.404/76 e,
finalmente exauridos os prazos recursais, tenho por bem HOMOLOGAR o procedimento
e ADJUDICAR os lotes arrematados aos seus respectivos arrematantes, identificados nas Atas e Termos de
Arrematação.

Sejam os Autos encaminhados, simultaneamente, as áreas de Coordenações para
providências seguintes:

a) A Secretaria Geral a fim de elaborações do extrato de homologação e adjudicação dos
objetos licitados e realizar a devida publicidade do mesmo;

b) A Coordenação Patrimonial para acompanhar a entrega dos bens arrematados e o
controle dos documentos pertinentes, seja do recibo de entrega, Escritura Pública de Compra e Venda até o
registro no Cartório, posteriormente promover a baixa patrimonial, bem como o encaminhamento deste ato
à Coordenação Contábil para as providências de registro e baixa contábil;

c) A Coordenação Financeira para acompanhar e receber o pagamento dos arrematantes e
de parcelas até a quitação total.

 
 
 

Edson Sales de Azeredo Souza
Diretor-Executivo

Liquidante das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista sob o controle acionário do Estado de Goiás, em
liquidação
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DIRETORIA-EXECUTIVA DE LIQUIDAÇÃO DE ESTATAIS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, aos 28 dias do mês de outubro de 2020.

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDSON SALES DE AZEREDO SOUZA, Diretor (a) -
Executivo (a) de Liquidação de Estatais, em 28/10/2020, às 16:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000016193353 e o código CRC BAEAB92B.

 

DIRETORIA-EXECUTIVA DE LIQUIDAÇÃO DE ESTATAIS 
RUA 82 300, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 7º ANDAR - Bairro CENTRO -

GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - .
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