
 
Fundo Social de São Paulo 

 

 
FUSSP - Rua Ministro Godói, nº 180, Parque "Dr. Fernando Costa", Perdizes, São Paulo Capital, CEP: 05015-000 

CNPJ n° 44.111.698/0001-98, Tel.: 2588-5700 - E-mail: gabinetefussp@sp.gov.br - Home-page:www.fundosocial.sp.gov.br 
 

 

LEILÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS 

Processo FUSSP SG – PRC – 2020/00233 

Leilão Público nº 01/2020 

 

 

 

 

O FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO – FUSSP torna pública a abertura de 

licitação, na modalidade Leilão, do tipo maior lance por lote, objetivando a 

venda de 182 (cento e oitenta e dois) lotes de materiais inservíveis em estado 

de sucata, obsoletos ou quebrados de propriedade do Estado, tais como: 

notebooks, netbooks e acessórios usados, no estado; monitores; papel, papelão 

e livros; rádios comunicadores; plásticos com impurezas; toners; sucatas de 

equipamento de informática; pneus diversos; coletes à prova de balas, 

transformadores de energia; motores de popas; jet-ski sucateados; quadriciclos, 

trailer, baterias automotivas; aparelhos de tomografia; camas hospitalares; 

televisores; sucatas de miscelâneas de inox; chapas de RX; sucatas de placas 

de veículos; motores de popa, containers, tornos mecânicos, bicicletas, barcos 

de alumínio, bombas submersíveis, entre outros, que se encontram arrolados 

nos autos do Processo FUSSP SG – PRC – 2020/00233 , mediante LEILÃO 

PRESENCIAL CONCOMITANTE AO ELETRÔNICO, sob a 

responsabilidade do Leiloeiro Oficial, Sr. Eduardo Suenaga, matrícula 

JUCESP nº 803. Os bens serão ofertados e vendidos um a um, em lotes 

numerados. No leilão eletrônico, os interessados deverão se cadastrar 

previamente no site www.lanceja.com.br, a partir das 12:00 horas do dia 

05/02/2020 (quarta-feira). O leilão presencial será realizado no dia 12 de 

fevereiro de 2020, às 10:30 horas, com o apregoamento dos lotes 01 ao 182, 

no Cisplatina Futebol Clube, situado na Rua Costa Aguiar, 1.415 - Ipiranga, 

nesta Capital. A visitação dos lotes ocorrerá nos dias 10 e 11 de fevereiro de 

2020, sendo que aos lotes 01 ao 176, armazenados na Av. Torres de Oliveira, 

368, Jaguaré, e aos lotes 177 ao 182 armazenados nos locais constantes no 

Anexo I do Edital. A cópia na íntegra do Edital e seus Anexos, bem como 

quaisquer esclarecimentos relativos ao Leilão poderão ser obtidos com o 

Leiloeiro Oficial, tel. 4426-5064, ou, e-mail: atendimento@lanceja.com.br, nos 

horários das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, ou através dos 

sites www.fundosocial.sp.gov.br e www.lanceja.com.br. O pagamento do 

valor integral do bem adquirido, acrescido de 5% (cinco por cento), 

correspondente à comissão do Leiloeiro Oficial, deverá ser efetuado no ato do 

Leilão, em dinheiro ou em cheque emitido pelo próprio arrematante. 
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