SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTA.

EDITAL N°. 001/2013 – CREDENCIAMENTO. Nº. 01/2013.
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA REALIZAÇÃO DE
LEILÕES destinados a alienação de veículos retidos/apreendidos no pátio da
SMTA.
ATA DE CREDENCIAMENTO DOS LEILOEIROS

Aos vinte oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, na sala da
administração da SMTA, situada Rua Padre Marcelino Champagnat, esq. c/ Rua Luís
Antônio Garavelo, Qd. D, Lt. 13-D. Setor Residencial Village Garavelo I, Aparecida de
Goiânia – Goiás – CEP 74.968-540, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações CPL, para o recebimento dos documentos apresentados pelos leiloeiros. Aberta a sessão,
a CPL verifica a presença dos seguintes leiloeiros: 01 – Claide Carvalho Brasil,
matrícula n.º05/1983; 02 – Antônio Brasil II, matrícula n.º 119; 03 – Alessandra Brasil
do Vale, matrícula n.º30; 04 – Leony Gomes dos Santos Júnior, matrícula n.º 34.
Colocada a palavra a disposição do leiloeiro Antônio Brasil II, consignou a necessária
ausência naquele momento da abertura do envelope para realização de outro Leilão no
interior do Estado e que estava de acordo com o procedimento a ser adotado de
credenciamento após certificação da documentação necessária pelo critério de
antiguidade segundo consta no Edital supra. A documentação apresentada pelos
presentes foi a também recebida pela CPL, ou seja, Claide Carvalho Brasil, Alessandra
Brasil do Vale, Leony Gomes dos Santos Junior, Antonio Brasil II preencheram os
requisitos do Edital. Os leiloeiros presentes estão cientes dos participantes e sua ordem
de credenciamento: O prazo recursal será de 5 (cinco) dias úteis a contar da
publicação do ato no site da prefeitura: www.aparecida.go.gov.br. Nada mais havendo
digno de registro, encerra-se a sessão na qual a presente ata foi lavrada e que vai
assinada pelos integrantes da CPL com a devida ciência dos leiloeiros.
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