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ATA DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 

 

 

PROCESSO: 70690390/2017 
 

 

ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD 

 

 

OBJETO: Contratação de serviços de Leiloeiro Oficial para preparação, divulgação, 

organização e condução de leilão público destinado à alienação de bens móveis, 

considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos ou de 

recuperação antieconômica, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de 

Goiânia, bem como daqueles apreendidos e não requeridos pelo proprietário em tempo 

legal e outros, por meio da Secretaria Municipal de Administração, conforme condições 

e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

 

Às 16h00min do dia 26 de julho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Renato Garcia 

Pereira e Equipe de Apoio para em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 

10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, procederem à análise dos autos 

relativos a este Pregão Presencial, com o objetivo julgar e adjudicar a Licitação em 

questão, cuja sessão de abertura ocorreu no dia 26 julho de 2018 às 09h00min. Assim, 

após análise da Proposta Ajustada, o Pregoeiro resolve ADJUDICAR o objeto desta 

licitação ao Leiloeiro Oficial Leony Gomes dos Santos, conforme planilha a seguir:  

 

LEILOEIRO OFICIAL 

Pelo Comprador-

Arrematante – fixado em 5% 

(cinco por cento), disposto no 

art. 24 parágrafo único do 

Decreto 21.981/32 

Pela Administração – 

percentual a ser fixado em, no 

máximo, 5% (cinco por cento), 

disposto no art. 24 do Decreto 

21.981/32. 

Leony Gomes dos Santos Junior 5% 0% 

 

Nada mais a tratar, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a 

lavratura desta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada, e posteriormente 

submetida à apreciação da autoridade superior, para se assim entender e concordar, 

promover a Homologação do objeto licitado à empresa vencedora. Esta Ata será 

publicada no site: www.goiania.go.gov.br. 

 

 

______________________________________________________________________ 

RENATO GARCIA PEREIRA - PREGOEIRO OFICIAL  

Decreto Municipal nº 1106, de 28 de Maio de 2018. 

 

 

_____________________________________________________ 

CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES- EQUIPE DE APOIO 

Decreto Municipal nº 1106, de 28 de Maio de 2018.  


