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ATA DE LEILÃO PÚBLICO 
 

EDITAL Nº 001/2017 
 
 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 09:00 horas, junto à 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Avenida 13 de Maio 906 Cruzeiro do Iguaçu-
Paraná, reuniram-se, conforme lista de presença,nas dependências da sala de licitação, para 
realização do leilão conforme Edital nº 001/2017, para venda de bens móveis, inservíveis para 
a administração municipal, cujo resultado foi o seguinte:  
 
LOTE 01 – Fiat/Ducato - Esp/Camionete/Ambulância: Um Fiat/Ducato - 
Esp/Camionete/Ambulância, ano fabricação 2005 Placas ANC-5272, Diesel - cor Branca, valor 
mínimo R$: 30.000,00 (trinta mil reais), no estado em que se encontra. Ausência de 
interessados.  

LOTE 02 - Renault/Máster - Esp/Camionete/Ambulância: Um Renault/Máster - 
Esp/Camionete/Ambulância, ano fabricação 2004 Placas ALS-1136, Diesel - cor Branca, valor 
mínimo R$: 20.000,00 (vinte mil reais), no estado em que se encontra. Ausência de interessados.  

LOTE 03 – Rolo Compactador Vibrador: Um Rolo Compactador Vibrador - marca Muller modelo 
Vap 55 liso, capacidade de vibração 18 toneladas, equipado com motor MWM ano de fabricação 
1982, número de série 506158.  valor mínimo R$: 35.000,00 (vinte e cinco mil reais), no estado em 
que se encontra. Ausência de interessados.  

LOTE 04 – Caminhão/Basculante:Um Caminhão Basculante - Ano 2000 - Modelo 2001 - 
Placas:AJY-4994 - Diesel, cor Branca, valor mínimo R$:30.000,00 (trinta mil reais), no estado em 
que se encontra. Ausência de interessados.  

LOTE 05 – Informática/eletrônico - Sucata   :Informática/eletrônico - Sucata   , valor mínimo R$: 
100,00 (cem reais), no estado em que se encontra. Ausência de interessados.  

LOTE 06 – Mobiliário Geral – Sucata:Mobiliário Geral - Sucata  , valor mínimo R$: 200,00 
(duzentos reais), no estado em que se encontra. Ausência de interessados.   

Lote 07 - Outros Materiais - Sucata   Outros Materiais/Sucata : Valor mínimo de R$:120,00(cento e 
vinte reais), no estado em que se encontra.  Ausência de interessados.  

LOTE 08 – Utensílios Odontológicos: Sucata – SucataUtensílios Odontológicos/Sucata: valor 
mínimo R$:350,00(trezentos e cinqüenta reais), no estado em que se encontra. Ausência de 
interessados. 

 
Às nove horas e vinte minutos deu-se por encerrada a sessão, lavrou-se a presente ata, que 
vai assinada pelo Secretário de Administração. 
 
 
Cruzeiro do Iguaçu, ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
 
Sandro PauloBortoncello_____________________________________________________      
 
                                                                       


