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Mairinque, 17 de Agosto de 2015. 
 

 
Aos cuidados dos membros do Conselho Fiscal e Conse lho Deliberativo 
 

Conforme previsto, no último dia 15/08/2015, as 10:00hs , na sala de reunião da APAPS, 
foi realizada a abertura dos envelopes com os lances referente ao leilão de Lotes e 
maquinas da Associação. 

Fizeram parte da comissão, Renzo Gianpompeo Bernacchi (B7M), Francisco Venturi Regis 
(H5J), Luiz Laerte Fontes (B6O), Ricardo César Massarelli (I1O), Artimário Beltrame (X9L) 

 

Durante o período aberto a recebimento de propostas, recebemos 06 envelopes conforme 
segue: 

 

Avaliação 01) 

Lance único pelo Trator Massey Ferguson 265, 4x2 – 1988 

Lance mínimo = R$18.000,00 

 

Proposta: R$18.100,00, dada pelo Sr Moacir da MJ. 

Resultado: Proposta aceita  pela comissão  

 

Avaliação 02) 

 

02 lances pela Retroescavadeira CASE 580L Serie 3, 4x4 – 2005 

Lance mínimo = R$85.000,00  

 

• Proposta 01 : R$85.100,00 dada pelo Sr. Hélio Claudio Antunes. 

Resultado: Proposta recusada  pela comissão, pois na proposta, o mesmo sugere pagar o 
valor acima em serviços. 

 

Em contato com o Sr Hélio e informado da decisão, ele informou não ter o valor para pagar 
o lance feito inicialmente.  

 



• Proposta 02 : R$67.100,00 dada pelo Sr. Moacir, da empresa MJ. 

Resultado: Proposta recusada  pela comissão, por estar abaixo do valor mínimo fixado.  

 

 

Avaliação 03) 

02 lances pelo Rolo Compactador DYNAPAC CG11, ano 1 981 

Lance mínimo = R$18.000,00 

 

• Proposta 01 : R$3.100,00 dada pelo Sr. Moacir da empresa MJ. 

Resultado: Proposta recusada  pela comissão, por estar abaixo do valor mínimo fixado. 

 

• Proposta 02 : R$10.000,00 dada pelo Sr. Renato, da empresa RBL maquinas. 

Resultado: Proposta recusada  pela comissão, por estar abaixo do valor mínimo fixado.  

 

 

Avaliação 04) 

Lance único pelo Terreno H5V, localizado a Rua Augu sto dos Anjos 

Lance mínimo = R$126.000,00 

 

• Proposta 01 : R$126.100,00 dada pelo Sr. Hélio Claudio Antunes. 

Resultado: Proposta recusada  pela comissão, pois na proposta, o mesmo sugere pagar o 
valor acima em serviços. 

 

Assim como no lance da máquina, foi feito contato com o Sr Hélio e informado da decisão, 
ele informou não ter o valor para pagar o lance feito inicialmente e declinou do interesse a 
ser pago em dinheiro. 

Uma vez encerrado o processo de avaliação das propostas, ficou definido que a diretoria 
irá enviar carta ao conselho, informando do resultado e solicitando novo processo de leilão 
com data a ser marcada. 

Ainda com relação ao assunto, nos casos dos lances feitos nas propostas 02 das 
avaliações 02 e 03, onde o maior valor do lance está abaixo do mínimo, será encaminhado 
para análise do conselho, para verificar a possibilidade de aceite pelos lances. 

Caso o retorno seja pela não aceitação, os bens serão leiloados novamente. 

 

Após as considerações acima, a comissão declarou encerrado o processo. 

 

Sem mais  

 

Eduardo Messias -  Ger. Geral APAPS 


