
EDITAL DE HASTA PÚBLICA 
 

ALIENAÇÃO DE QUOTA DO CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA 
 

 HUDERSON GERALDO RÔMULO, presidente do Clube Centenário de 
Formiga, no uso de suas atribuições estatutárias, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, que foi designado, 
nos termos do art. 28, §1º, do Estatuto Social, a alienação das QUOTAS M.C.M. 
Q0576, A.T.S. Q0559, E.C.S. Q0198, D.A.S. Q0277, L.S. Q9098, G.L.S. Q9055, 
G.M.R. Q9257, M.V.P. Q0131 e J.M.C. Q0190 do Clube Centenário de Formiga, 
de acordo com as regras expostas a seguir: CONDIÇÕES GERAIS DA 
ALIENAÇÃO: (1) As condições de aquisição serão apreciadas pela Diretoria, sendo 
a proposta NÃO INFERIOR A 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR FIXADO 
PELA DIRETORIA, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada quota, com 
pagamento de entrada no valor de 50% do lance, sendo realizado em espécie e as 
demais parcelas em 2 vezes com 30 e 60 dias, mediante depósito; (2) Os 
lances/propostas poderão ser ofertados através de formulário escrito a ser entregue 
na secretaria do Clube no endereço: Praça Ferreira Pires, n. 4, Formiga-MG, Cep. 
35.570-022; (3) O PRAZO máximo para a venda será de 30 (trinta) dias a contar da 
data da publicação deste edital; (4) Findo o mencionado prazo, as propostas serão 
juntadas e levadas à apreciação da Diretoria na próxima reunião, a quem caberá 
atribuir à quota ao apresentante do melhor preço ou da proposta, sendo que entre 
propostas realizas no mesmo valor se decidirá pela formulada em primeiro lugar. (5) 
Aprovado o lance/proposta ofertado, o adquirente deverá efetuar o pagamento do 
preço da quota, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência da 
aprovação do lance/proposta ofertado, através de depósito na conta de titularidade 
do Clube Centenário a ser informada pela secretaria do Clube, sob pena de se 
desfazer a alienação. (6) A aquisição da quota não implica em admissão automática 
do adquirente no quadro de associados, ficando sujeito, antes, ao cumprimento de 
todas as exigências estatutárias. (7) A transferência da quota fica sujeita ao 
pagamento da taxa correspondente a ser fixada pela Diretoria, podendo esta taxa 
ser isenta. (8) A falta de interessados no prazo assinalado será comunicada a 
Diretoria, que determinará providências cabíveis, inclusive eventual dilação de 
prazo, procedendo-se, se necessário, à atualização da avaliação. (9) E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado na imprensa municipal local. (10) 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Formiga, Estado de Minas Gerais. 

 
Formiga/MG, 20 de fevereiro de 2020. 

 
 

_________________________________________ 
HUDERSON GERALDO RÔMULO  

Presidente – CCF 

 


