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Ata do Processo Licitatório Nº 30/2020– Inexigibilidade Nº 02/2020 

Credenciamento para leiloeiros deste município 

 Ao quarto dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se a partir das 09h00min, 

a Comissão Permanente de Licitações para procederem às atividades pertinentes ao processo 

licitatório acima mencionado. Sendo aberta a sessão pública, iniciou-se o período de 

identificação/credenciamento de representante legal, tendo sido recebidos os envelopes de 11 

interessados, a saber: GERALDO JACINTO DE CARVALHO NETO, e LUCAS RAFAEL 

ANTUNES MOREIRA conforme demonstram os documentos de credenciamento juntos aos 

autos, ADRIANA PIRES AMANCIO, PATRICIA GRACIELE DE ANDRADE SOUZA, 

SANDRA DE FATIMA SANTOS, WELLINGTON DE MATOS SILVA, RONALD DE 

FREITAS MOREIRA, BRENO CESAR OLIVEIRA FARIAS, PAULO CESAR 

AGOSTINHO, FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO e JONAS GABRIEL 

ANTUNES MOREIRA que haviam entregue os envelopes em momento anterior à sessão – 

sendo os envelopes de JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA  e FERNANDO 

CAETANO MOREIRA FILHO entregues pelo participante presente LUCAS RAFAEL 

ANTUNES MOREIRA. Ao se iniciar a sessão o participante GERALDO JACINTO DE 

CARVALHO NETO fez constar nestas Ata que “Que devido aos protocolos decorrentes da 

COVID - 19 não pretende acompanhar as abertura dos envelopes, mas solicita apreciação do 

departamento jurídico da conduta que se não ilegal, mas claramente imoral, do leiloeiro 

LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA, que desta vez nem fez o teatro de trazer duas 

pessoas para representarem seus irmãos, demostrando o subterfugio para participar com três 

nomes diferentes para o sorteio da licitação hora realizada fincando evidenciada uma 

concorrência desleal com os demais leiloeiros. E que por derradeiro, o ilustre procurador do 

município, solicite a manifestação do Ministério Público sobre tais fatos e possíveis crimes”. 

Neste momento, ao registra suas alegações, o participante GERALDO JACINTO DE 

CARVALHO NETO abandonou a presente sessão.  O leiloeiro LUCAS RAFAEL ANTUNES 

MOREIRA fez constar na presente Ata que “Todos os envelopes foram entregues no momento 

correto conforme exigido no edital, e que sua representação na presente sessão se refere 
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somente a sua própria pessoa, estando presente apenas para participar da licitação sem ter 

como interferir diretamente no resultado do certame, uma vez que todos os leiloeiros que 

pretenderam participar do credenciamento enviaram seus envelopes, independente da presença 

destes para acompanhar o procedimento de apuração. Que a prefeitura é séria não havendo 

motivos para teatro”. Deste modo, não encontrando vedações no edital quanto à participação 

dos leiloeiros LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA, FERNANDO CAETANO 

MOREIRA FILHO e JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA pelos motivos alegados pelo 

senhor GERALDO JACINTO DE CARVALHO NETO, esta comissão dando continuidade ao 

certame passou-se a fase de habilitação dos participantes conforme as exigências contidas no 

instrumento convocatório, sendo que após a conferência da documentação apresentada, esta 

comissão constatou que todas as participantes se encontravam devidamente habilitadas. A 

Comissão, em virtude das alegações realizadas pelos credenciados, decidiu pela publicação 

desta Ata de habilitação para conhecimento dos demais interessados e possíveis manifestações 

definindo a data de 12/06/2020 às 09.00h para a realização de sessão de sorteio e elaboração da 

ordem de classificação caso não haja a interposição de recurso.  O credenciado LUCAS 

RAFAEL ANTUNES MOREIRA, informou que a sessão se deu de acordo com as normas de 

segurança e higiene sanitária  não havendo impedimento à participação de quaisquer 

interessados. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta Ata que segue assinada pela equipe 

responsável pela licitação. 

 

_____________________________________ 
  Membro da Comissão Permanente de Licitação 

________________________________________ 
  Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

_______________________________________ 
  Membro da Comissão Permanente de Licitação 

________________________________________ 
                    Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 

  

______________________________________ 
Lucas Rafael Antunes Moreira 

 

 

 

 


