
ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

Portaria 6/2019 - PREVCOM-BRC

O DIRETOR PRESIDENTE INTERINO DA PREVCOM-BrC, no uso de suas atribuições legais, e,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Constituir a Comissão Especial de Alienação Onerosa com objeto de deflagrar e conduzir
os procedimentos necessários à alienação onerosa de bens imóveis disponíveis de propriedade do Estado
de Goiás e ao credenciamento de leiloeiros matriculados na Junta Comercial de Goiás.

Art. 2º A Comissão Especial de Alienação Onerosa de que trata o artigo 1º, terá como membros os
servidores Marcus Vinícius de Santana Amaral, CPF nº 864.750.881-53, que a presidirá, Leandro dos
Santos, CPF 287.038.658-35 e Fernando Rodrigues da Silva, CPF 266.414.101-53.

Parágrafo 1º - Os servidores designados no caput deste artigo desempenharão as funções pertinentes
à Comissão Especial de Alienação Onerosa de Bens Imóveis e Credenciamento de Leiloeiros, sem
prejuízo das atribuições de seus respectivos cargos.
Parágrafo 2º - Na ausência ou impedimento do Presidente da Comissão, a substituição recairá sobre
qualquer um de seus membros.
Parágrafo 3º - São atribuições da Comissão Especial de Alienação Onerosa:
I – Realizar e praticar todas as diligências, atividades e atos necessários à preparação, confecção,
realização e julgamento do procedimento licitatório, nas modalidades cabíveis à espécie, em todas as suas
fases, podendo, para tanto, solicitar e contar com a colaboração de outros servidores, visando à venda dos
bens imóveis disponíveis, ou seja, autorizados em lei;
II – Realizar e praticar todo e qualquer ato necessário ao credenciamento de leiloeiros oficiais;
III – Promover o sorteio para ordenamento do banco dos leiloeiros credenciados;
IV – Realizar as diligências necessárias ao desempenho de suas funções;
V – Rever seus atos, de ofício ou mediante provocação, quando considerá-los passíveis de correção,
fundamentando sua decisão;
VI – Receber e responder os recursos interpostos contra seus atos, observada a legislação pertinente em
vigor;
VII – Comunicar ao setor competente, para a devida apuração e eventual imposição de penalidade, a
ocorrência de fato que possa configurar falta ou ilícito;
VIII – Realizar e praticar todos os demais atos pertinentes e necessários à realização dos procedimentos
licitatórios.

 

 

Gabinete do Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL, aos 20 dias do mês de maio de 2019.



Documento assinado eletronicamente por EDSON RONALDO NASCIMENTO, Diretor (a), em
21/05/2019, às 16:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.
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