
 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE LEILÃO,  

 TIPO MAIOR LANCE 
 
 
 

LEILÃO Nº 002/2013 
 
 
 
 

Aos seis dias, do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 09:00 horas, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, 
reuniram-se em sessão pública o Leiloeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI, 
designado conforme Portaria nº 003/2013, de 02 de janeiro de 2013, para a 
realização dos atos pertinentes ao LEILÃO Nº 002/2013, DO TIPO MAIOR 

LANCE, que tem por objeto a alienação de 01 (um) veículo ÔNIBUS MARCA 
M. BENZ 1313, 145 CV, ano de fabricação 1984, modelo 1984, capacidade 40 
(quarenta) passageiros, combustível diesel, cor branca, chassi nº 
34505011650604, placas BXC-2288, 01 (um) veículo, MARCA FIAT, MODELO 
UNO MILLE FIRE, potência 55CV, ano de fabricação 2004, modelo 2005, 
Chassi nº 9BD15822554646357, placas AMI-9928, combustível gasolina, cor 
branca e 01 (uma) máquina TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 
7500-4X4, ano de fabricação 2000, equipado com lâmina e concha marca Tatu,  
usados e no estado de conservação em que os mesmos se encontram. O Aviso 
de Licitação do presente procedimento licitatório foi devidamente publicado 
no Diário Eletrônico do Município (DIOEMS), edição 390 do dia 19/07/2013, 
no jornal de circulação regional (Jornal de Beltrão) edição nº 5.103, página 2C 
de 19/07/2013, e no Diário Oficial do Estado do Paraná edição nº 9003 de 
19/07/2013. Abertos os trabalhos, foi credenciado: JONAS RODRIGO 
STURM. Ato contínuo, foi solicitado ao proponente interessado conforme 
critérios estabelecidos no edital para apresentar os documentos de Habilitação. 
Que após terem sido rubricados pelo Leiloeiro, foi constatado que os mesmos 
estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento 
licitatório e por consequência, o referido proponente foi considerado 
HABILITADO. Em seguida foi aberta a fase de lances, cujo o valor do lance 
está devidamente demonstrado em documento em anexo, foi considerado 
como lance vencedor chegando-se a seguinte classificação: LOTE 2 1º e único 
colocado JONAS RODRIGO STURM, com o valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e 
cem reais). Constatou-se que não houve lances para os lotes 01,03. No curso do 
presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação 
ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte 
do licitante participante. O prazo correspondente para o pagamento do objeto 
não poderá ser superior a 05 (cinco) dias úteis, após a concretização do 
respectivo certame, mediante depósito bancário, através de guia de 
recolhimento expedida pelo Departamento de Tributação, desta Prefeitura 



Municipal de Planalto. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em 
única via que após assinada será remetida ao executivo para homologação. 
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