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AVISO DE LICITAÇÃO 

LEILÃO PÚBLICO Nº. 01/2020 
 
 

Leilão hibrido – presencial e on-line simultaneamente pela internet 
 
 

A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT, Estado de Mato Grosso, através 
da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto Nº 
021/2020/PMNMV/GAB de 13 de Fevereiro de 2020, comunica aos interessados que 
realizará, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, LEILÃO PÚBLICO do Tipo 
Maior Lance, para alienação de bens móveis diversos e também de alumínio de sua 
propriedade e no estado em que sem encontram, no dia 10 de Junho de 2020, 
Quarta Feira, às 09:00 horas, no pátio da Secretaria Municipal de Obras, Transporte 
e Serviços Urbanos. 
 O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr. KLEIBER LEITE 
PEREIRA JUNIOR, portador da Matricula nº 031/2015/Jucemat, inscrito no CPF: 
021.022.811-32. 
 O leilão será hibrido, presencial e on-line simultaneamente, e os interessados em 
oferecer lances via internet deverão se habilitar no portal www.kleiberleiloes.com.br,  
até 48 horas antes do leilão para aprovação do cadastro e obtenção de senha de 
acesso.  
Os bens a serem leiloados poderão ser examinados pelos interessados no local do 
leilão a partir do dia 25/05/2020, no horário de 07h00m as 13h00m com 
acompanhamento de integrantes da comissão avaliadora.  

 
                O Edital completo contendo as instruções e com o anexo dos bens 
disponibilizados, informações e outros detalhes estará à disposição dos interessados 
no site www.novamonteverde.mt.gov.br no seguinte caminho: Publicações - Editais 
- Pasta 2020 - Campo Geral.  
 Demais informações pelo telefone (66) 3597-2800 ou com o Leiloeiro (65) 99289-
8092 ou (65) 99976-1033. Veja mais no site do Leiloeiro:  www.kleiberleiloes.com.br.  
 
 

 
Nova Monte Verde-MT, 22 de Maio de 2020. 

 
 
 

ELIOENAI DOS SANTOS FARIAS  
Presidente da CPL  
Decreto 021/2020 

 
Publique-se. 
 


