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LEILÃO N° 01/2017 
 

 Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2017, às 09h, à Rua Santos Dumont nº 
S-377 (Antigo CEMPRA), reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações, 
senhores Marcelo Bueno de Moraes, Carlos Alberto Pompolin e Paulo Ferreira Tozato, 
juntamente com o Senhor Sidnei Colaciti, Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de 
Pederneiras, e o Leiloeiro, Senhor Luis Carlos Rinaldi, devidamente designado pela Portaria n° 
3.843/2017, para procederem a condução do Leilão n° 01/2017, cujo objeto é a alienação de bens 
móveis inservíveis da Administração. Dando início aos trabalhos, foram vendidos à empresa J. M. 
Arantes & Cia – Distribuição Ltda – ME, inscrita no CNPJ pelo n° 65.477.218/0001-87, 
representada pelo Sr. José Maurício Arantes, portador do CPF 029.225.778-30: o item 01 por R$ 
300,00 (trezentos reais), o item 04 por R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) o item 07 por R$ 
500,00 (quinhentos reais), o item 08 por R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), o item 09 por R$ 
310,00 (trezentos e dez reais), o item 10 por R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), o item 11 por R$ 
400,00 (quatrocentos reais), o item 12 por R$ 900,00 (novecentos reais), o item 15 por R$ 
1.520,00 (um mil, quinhentos e vinte reais), o item 17 por R$ 1.510,00 (um mil quinhentos e dez 
reais), o item 18 por R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), o item 19 por R$ 3.010,00 (três mil 
e dez reais), o item 20 por R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), o item 21 por R$ 800,00 (oitocentos 
reais) e o item 26 por R$ 0,32 por kg, sendo que para os referidos itens o Senhor José Maurício 
Arantes apresentou no ato da sua arrematação o cheque nº 000598 do Banco do Bradesco, em 
nome da empresa J. M. Arantes & Cia – Distribuição Ltda – ME, no valor de R$ 15.696,00 (quinze 
mil, seiscentos e noventa e seis reais), a titulo de sinal e ao senhor Joel do Nascimento Caires, 
portador do CPF 347.322.598-39: o item 13 por R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) e o item 
25 por R$ 3,01 por kg, sendo que para os referidos itens o mesmo pagou em dinheiro (moeda 
corrente nacional) no ato da sua arrematação a importância de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais), a título de sinal. Não houve interessados para os  itens 02, 03, 05, 06, 14, 16, 22, 23 e 24. 
Os valores arrecadados a título de sinal ficaram em poder do Senhor Sidnei Colaciti para o seu 
devido processamento legal. Antes do término da lavratura desta ata, todos os participantes deste 
Leilão retiraram-se do local, alegando terem que retornar aos seus domicílios urgentemente. 
Nada mais a constar, foi encerrada a presente Ata que vai assinada pelo Leiloeiro, pelos 
membros da CML, e pelo Secretário Municipal de Finanças. 
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