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LICITAÇÃO, DO TIPO “MAIOR LANCE”, DESTINADA A ALIENAÇÃO DE 
BENS INSERVÍVEIS A URBES. 

 
LEILÃO N.º 001/16                                                    PROCESSO CPL N.º 1984/15 
 

ATA DA SESSÃO DE LEILÃO 
 
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, foi realizado o 
Leilão Público nº 001/16, na Rua Pedro de Oliveira Neto, nº 98 – Jardim 
Panorama – Sorocaba/SP, com a presença de vários participantes. Tendo iniciado 
no horário marcado com a leitura do edital e esclarecimento de dúvidas, no evento 
estavam presentes a leiloeira nomeada, Cibele Soares, os componentes da CPL, 
Cláudia Ap. Ferreira e Demétrio Florentino da Silva, e o único interessado Sr. 
Danilo P. Manzini, neste ato representado pelo Sr. José Rubens Vitorino, CPF nº 
828.774.678-72, apresentado os seguintes lances iniciais: R$ 80,00 para o lote nº 
02, R$ 140,00 para o lote nº 03, R$ 2.400,00 para o lote nº 04 e R$ 600,00 para o 
lote nº 05. A leiloeira ofertou os lotes e aguardou a manifestação espontânea do 
único interessado, o qual ofertou lances apenas para os lotes 02, que passou para 
R$ 100,00 e lote 03 que passou para R$ 150,00. Ao final foi expedida a Ficha de 
Arrematação do Leilão para o Sr. José Rubens Vitorino pelo valor de R$ 100,00 
(cem reais) para o lote 02, valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para o 
lote nº 03, R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para o lote nº 04 e R$ 
600,00(seiscentos reais) para o lote nº 05. Considerando que o único interessado 
apresentou lances dentro dos valores mínimos exigidos em edital, fica adjudicado 
o objeto deste leilão ao mesmo, no que se refere aos lotes 02, 03, 04 e 05, sendo 
o que o lote 01 foi declarado DESERTO. No ato, o Sr. José Rubens, 
representante legal do ofertante, opta pelo pagamento integral do valor total 
arrematado, R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinqüenta reais), mediante emissão 
do cheque, n° SA 0-000402, do Banco Itaú. Sem mais, encerra-se a presente ata 
que segue firmada por todos os presentes.  
 
 
 

Sorocaba, 07 de abril de 2016. 
 
 
 

Leiloeira / Membros da CPL  
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