
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 
 

PROCESSO N°. 037/2016 
 

LEILÃO N°. 001/2016. 
 
 

Objeto: Alienação de bens móveis do município de Gastão Vidigal. 
 
Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, à nove horas, no 
pátio da Rodoviária Municipal, localizada na Rua 15 de Novembro, s/n, presentes os 
membros, da comissão permanente de licitação, Moacir Venancio da Silva, José 
Claudio de Araújo e Rita de Cássia Araújo Cardelíquio, sob a presidência do primeiro, 
foi instalada a sessão de julgamento da licitação em epigrafe. Foi levado a leilão para 
venda e arrematação dos seguintes veículos: LOTE 01 – marca/modelo: FIAT ALLIS 
1900B, espécie/tipo: PÁ CARREGADEIRA, combustível: DIESEL, ano/fab./ano mod: 
1978/1978, cor: AMARELA, placa: NADA CONSTA, chassi: 783, renavan:  NADA 
CONSTA; Valor da avaliação: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); LOTE 02 
– marca/modelo: SCÂNIA/SCÂNIA, espécie/tipo: PAS/ÔNIBUS, combustível: DIESEL, 
ano/fab./ano mod: 1988/1988, cor: BRANCA, placa: BWN2921, chassi: 
9BSKT6X2BO3454409, renavan:  00413744809; Valor da avaliação: 
R$15.000,00(quinze mil reais); LOTE 03 – marca/modelo: marca/modelo: 
JV/JOTAVE I, espécie/tipo: PAS/ÔNIBUS/CARGA FECHADA, combustível: DIESEL, 
ano/fab./ano mod: 1994/1994, cor: BRANCA, placa: BXE2747, chassi: 
9B9JV1001R1BV4054, renavan:  00617434344; Valor da avaliação: 
R$18.000,00(dezoito mil reais); LOTE 04 – marca/modelo: GM KADETTE  
IPANEMA GL, espécie/tipo: PAS/AUTMÓVEL, combustível: ÁLCOOL, ano/fab./ano 
mod: 1994/1995, cor: BRANCA, placa: BRZ3061, chassi: 9BGKZ35KSRB403952, 
renavan:  00629028836, renavan:  00617434344; Valor da avaliação: 
R$4.000,00(quatro mil reais); LOTE 05 – marca/modelo: TANQUE COM CHASSI 
04 RODAS, espécie/tipo: TANQUE PARA ÁGUA/5000 LITROS, combustível: NADA 
CONSTA, ano/fab./ano mod: NADA CONSTA, cor: AMARELO, placa: NADA CONSTA, 
chassi: NADA CONSTA, renavan:  NADA CONSTA; Valor da avaliação: 
R$200,00(duzentos reais). O senhor Jovair Fernandes, exercendo a função de 
leiloeiro oficial, designado pela Portaria n°. 6178, de 05 de agosto de 2016, abriu o 
leilão com o LOTE 01 – marca/modelo: FIAT ALLIS 1900B, espécie/tipo: PÁ 
CARREGADEIRA, combustível: DIESEL, ano/fab./ano mod: 1978/1978, cor: 
AMARELA, placa: NADA CONSTA, chassi: 783, renavan:  NADA CONSTA; Valor da 
avaliação: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo que o senhor Antonio 
Ferreira da Silva, portador do RG 13.499.143-6 e do CPF 015.356.138-66, deu o 
maior lance no valor de R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais); a seguir foi 
leiloado o LOTE 02 – marca/modelo: SCÂNIA/SCÂNIA, espécie/tipo: PAS/ÔNIBUS, 



combustível: DIESEL, ano/fab./ano mod: 1988/1988, cor: BRANCA, placa: BWN2921, 
chassi: 9BSKT6X2BO3454409, renavan:  00413744809; Valor da avaliação: 
R$15.000,00(quinze mil reais), sendo que não houve interessado para esse lote;  
dando prosseguimento foi leiloado o LOTE 03 – marca/modelo: marca/modelo: 
JV/JOTAVE I, espécie/tipo: PAS/ÔNIBUS/CARGA FECHADA, combustível: DIESEL, 
ano/fab./ano mod: 1994/1994, cor: BRANCA, placa: BXE2747, chassi: 
9B9JV1001R1BV4054, renavan:  00617434344; Valor da avaliação: 
R$18.000,00(dezoito mil reais), sendo que não houve interessado para esse 
lote; em seguida foi leiloado o LOTE 04 – marca/modelo: GM KADETTE  IPANEMA 
GL, espécie/tipo: PAS/AUTMÓVEL, combustível: ÁLCOOL, ano/fab./ano mod: 
1994/1995, cor: BRANCA, placa: BRZ3061, chassi: 9BGKZ35KSRB403952, renavan:  
00629028836, renavan:  00617434344; Valor da avaliação: R$4.000,00(quatro 
mil reais sendo que não houve interessado para esse lote; posteriormente foi 
leiloado o LOTE 05 – marca/modelo: TANQUE COM CHASSI 04 RODAS, 
espécie/tipo: TANQUE PARA ÁGUA/5000 LITROS, combustível: NADA CONSTA, 
ano/fab./ano mod: NADA CONSTA, cor: AMARELO, placa: NADA CONSTA, chassi: 
NADA CONSTA, renavan:  NADA CONSTA; Valor da avaliação: 
R$200,00(duzentos reais), sendo que o senhor Lucas das Neves Matheus 
portador do RG 41.756.958 e do CPF 436.492.838-08, deu o maior lance no valor de 
R$ 200,00 (duzentos reais). O leiloeiro passou a palavra aos licitantes e as pessoas 
presentes para que se manifestassem acerca do ato de venda, sendo que todos 
declinaram. O leiloeiro e a comissão municipal de julgamento de licitações concordou 
em declarar vencedores os licitantes que apresentaram a maior oferta. Por fim o 
leiloeiro solicitou aos licitantes vencedores de que recolhessem a quantia ofertada ao 
Setor de Tesouraria desta Prefeitura Municipal. Foi comunicado aos licitantes que 
para os pagamentos feitos por cheque a retirada do veiculo só procedera após a 
compensação dos mesmos. Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai 
assinada pelos membros da comissão, pelo leiloeiro e pelos licitantes presentes. 
 

Gastão Vidigal, 30 de agosto de 2016. 
 

__________________________   __________________________ 
Moacir Venancio da Silva  José Claudio de Araújo 
(Presidente CPL)  (Membro CPL) 
 
 
__________________________   __________________________ 
Rita de Cássia Araújo Cardelíquio   Jovair Fernandes 
(Membro CPL)     (Leiloeiro) 
 
 
__________________________   __________________________ 
Antonio Ferreira da Silva    Lucas das Neves Matheus 
RG 13.499.143-6     RG 41.756.958 



TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO 
 

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2016 
 

PROCESSO Nº 037/2016 
 

 
 

As Pessoas Físicas e Jurídicas abaixo relacionadas, especificadas por 

seus representantes e nº de inscrição no CPF e CNPJ respectivos, DECLARAM que 

não pretendem recorrer das decisões emanadas da Comissão Julgadora Permanente 

de Licitações durante a realização do Leilão nº 001/2016, renunciando, assim, 

expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em 

consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a entrega dos 

bens leiloados aos arrematantes. 

 
 
Gastão Vidigal, 30 de agosto de 2016. 
 
 

NOME / REPRESENTANTE CPF / CNPJ ASSINATURA 

Antonio Ferreira da Silva CPF 015.356.138-66  

Lucas das Neves Matheus CPF 436.492.838-08  

 


