BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
CNPJ 28.145.829/0001-00
EDITAL PREGÃO – ALIENAÇÃO DE BENS Nº 03/2019
O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, através da
Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Lei 13.303, de 30.06.2016, o
Regulamento de Licitações e Contratos do Bandes aprovado em 30/05/2018 e o Regulamento
de Bens Não de Uso do Bandes, torna público que realizará processo licitatório de
ALIENAÇÃO DE BENS, do tipo MAIOR OFERTA DE PREÇO, para venda dos bens
relacionados abaixo:

Lote Único:
Lote com 77 amostras de morganita de tamanhos e lapidações variadas, coloração
rosa claro, com peso total de 82 quilates. Estão divididas em grupos segundo seu
tamanho e formato de lapidação, conforme abaixo:
 Grupo L1 – 50 gemas de lapidação retangular esmeralda com tamanhos
aproximados de 7x5x3mm;
 Grupo L2 – 5 gemas de lapidação oval, sendo 3 unidades de tamanhos
aproximados 10x8mm e 2 unidades de tamanhos aproximados 9x7mm;
 Grupo L3 – 4 gemas de lapidações variadas, sendo: 2 gemas de lapidação oval
com tamanhos 14x10x7mm, 1 gema de lapidação oval com tamanho
12x10x6mm, 1 gema de lapidação retangular esmeralda de tamanho
10x8x5mm.
 Grupo L4 – 13 gemas de lapidação retangular esmeralda com tamanhos
aproximados 6x4x3mm.
 Grupo L5 – 5 gemas de lapidações variadas, sendo: 4 gemas de lapidação oval
de tamanhos aproximados 7x5mm e 1 gema de lapidação redonda brilhante de
aproximadamente 5,12mm de diâmetro.
Todas as gemas do lote são certificadas e apresentam transparência, brilho
vítreo, com índices de refração 1,580 – 1,592 e densidade relativa: 2,82. As
gemas são anisotrópicas, de caráter óptico uniaxial negativo.
Lance mínimo: R$ 31.652,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA.
LOCAL/DATA/HORA DE REALIZAÇÃO: Auditório do BANDES - av. Princesa Isabel,
nº 54 – 10º andar – Centro – Vitória – ES, em 20/02/2019 às 14:30 horas.
OBSERVAÇÃO: As joias não estarão expostas no dia do leilão. A avaliação visual
das mesmas deverá ser realizada através do relatório fotográfico constante do Anexo
II do Edital.
INFORMAÇÕES: BANDES: av. Princesa Isabel, nº 54 – 9º andar – Centro –
Vitória/ES, tels (27) 3331-4359 ou 3331-4416, ou e-mail: leilao@bandes.com.br
O Edital completo do Leilão encontra-se disponível no site do BANDES na internet no
endereço: http://www.bandes.com.br opção - editais.
Vitória, 21 de janeiro de 2019
Rogério Marchiori Cabideli
Leiloeiro designado

