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EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2020 

  A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO, Estado do Pará, 
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que será realizado no 
dia 30 de julho de 2020, às 09:00 horas, no Galpão da APIPARA, situado na 
BR 155, Km 26, em frente à Vila Chicão, no município de Pau D’arco/PA, o 
LEILÃO que visa vender pelo melhor preço por lance, os bens restantes abaixo 

relacionados, desde que igual ou superior ao preço de avaliação de cada bem, 
tudo conforme autorização do legislativo municipal, sendo que todos os 
esclarecimentos acerca do leilão poderão ser obtidos na Secretaria Municipal 
de Administração, onde, também, os interessados poderão ser encaminhados 
ao local os bens serão vistos, os quais serão vendidos no estado em que se 
encontram, não podendo o arrematante desistir por qualquer defeito 
apresentado, correndo por conta deste todas as despesas e outros encargos 
decorrentes do carregamento, transporte, despesas para transferência, baixa, 
dentre outros, impedindo os compradores de propor ação redibitória ou de 
pedirem abatimento no preço. Os interessados na aquisição de quaisquer dos 
bens a serem leiloados deverão comparecer no local e horário definido, quando 
terá início o Leilão, cujo lance deve ser dado de viva voz, não se admitido oferta 
abaixo do preço mínimo da avaliação feita por uma comissão nomeada para tal 
fim. Fica o servidor senhor VALDEJANIO SANTOS SILVA, CPF n. 
245.467.712-15, Pregoeiro da Comissão de Licitação desta Prefeitura, para 

funcionar como Leiloeiro no Leilão Público em comento, a quem compete 
vender os bens descritos neste Edital, vedado o recebimento de qualquer 
remuneração ou comissão pela condução do Leilão. Os bens serão colocados 
em Leilão individualmente, com a devida identificação por lote, que serão 
arrematados pelos interessados que oferecerem os maiores lances, sendo que 
os arrematantes poderão renovar lances para outros bens do Leilão e ofertar 
múltiplas propostas, de tudo será lavrada a Ata que será assinada pelo 
Leiloeiro, seus auxiliares, arrematante e, facultativamente, pelos demais 
interessados presentes. No ato da arrematação o comprador deverá fornecer 
todos os dados necessários para realização do ato, podendo ser representado 
por procurador que deverá apresentar o instrumento de mandato com firma 
reconhecida antes de fazer qualquer lance, pois não será exigida nenhuma 
Habilitação prévia dos interessados para participar do Leilão. Os bens 
arrematados serão imediatamente entregues ao arrematante após a conclusão 
do ato, mediante a apresentação do comprovante de pagamento a ser feito em 
até 5 (cinco) dias após o leilão, por meio do DAM, cujo comprovante valerá 
como recibo de quitação, ressaltando que o não pagamento no prazo 
estabelecido implicará na desistência por parte do arrematante, 
consequentemente, no cancelamento do bem arrematado no leilão. 
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  Os bens a serem leiloados são os seguintes: 

 

LOTE DESCRIÇÃO ANO/MODELO LANCE INICIAL 
 
 

 
 

01 

Trator New Holland 7630 
completo, no estado em que 
ele se encontra. 

2010/2010 R$ 20.000,00 

 
 

02 
 

Trator New Holland TT 4030 
completo, no estado em que 
ele se encontra. 
 

2010/2010 R$ 10.000,00 

 
 

03 

Trator New Holland 7630 
completo, no estado em que 
ele se encontra. 
 

2008/2008 R$ 5.000,00 

 
04 

Fiorino Baú Fiat 
 
 

2004/2004 R$ 500,00 

 
05 

Kombi somente lata e eixo 
sem motor.  

 R$ 100,00 

 
06 

Van Multijet Samu. 2009/2010 R$ 10.000,00 

 
07 

Micro-ônibus.  2010/2010 R$ 2.000,00 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, 
expede-se o presente Edital, que é publicado na forma regular para que surtam 
os seus efeitos legais. 

 
 Gabinete do Prefeito do Município de Pau D´arco, PA, aos 14 de julho de 
2020. 
 
 
  

FREDSON PEREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

WESLENE SILVA GUIMARÃES 
Secretária Municipal de Administração 
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