
Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 
CEP: 55.770

 
 
A QUEM INTERESSAR POSSA
 
 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vertentes, Estado de 
Pernambuco, através da sua Presidente, autorizada pelo Prefeito, torna público a abertura do 
Processo Licitatório nº 001/2023

 
A sessão de abertura e julgamento do leilão terá acontecimento no 

2023, às 10h (dez horas), no prédio da Prefeitura
 
O presente processo tem como objeto à 

edilidade, no estado em que se encontram, a saber:
 

ITEM 

1 
Fiat DobloEssence 1.8, movido à álcool e gasolina, ano 2018 e modelo 2018, 
chassi 9BD1196GDJ1146923, 7 passageiros, motor 132 cavalos, cor prata, placa 
PEB-7F16 

2 
Fiat Uno Mille Fire, movido à álcool e gasolina, ano e modelo 2008, chassi 
9BD15822786160924, 5 passageiros, motor 66 cavalos, cor vermelha, placa 
KJK-1936 

3 
Fiat Uno Mille Economy, movido à álcool e gasolina, ano 2011 e modelo 2012, 
chassi 9BD15802AC6668558, 5 passageiros, motor 66 cavalos, cor branca, placa 
PEP-7E71 

4 
Renault Master Ambulância, movido à diesel, ano e modelo 2006, chassi 
P3YADCUH56J727521, 3 passageiros, motor 114 cavalos, cor branca, placa 
KJS-5461 

5 Retro-escavadeira Caterpillar 416E, ano 2013
6 Carregadeira JCB 416-HT, ano 2010

 
Os interessados em participar do certame licitatório deverão entrar em contato com a 

Comissão de Licitação, no horário das 7 (sete) às 13 (treze) 
prédio sede desta Prefeitura, na R
(81) 3734-1040, e-mail: cplvertentes@outlook.com

 
Vertentes, 06 de janeiro de 2023

 

 

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes-PE
CEP: 55.770-000 - Fone: (81) 3734-1040 - CNPJ: 10.296.887/0001-60 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A QUEM INTERESSAR POSSA 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vertentes, Estado de 
Pernambuco, através da sua Presidente, autorizada pelo Prefeito, torna público a abertura do 

001/2023, modalidade Leilão Público nº 001/2023, tipo m

A sessão de abertura e julgamento do leilão terá acontecimento no 
prédio da Prefeitura. 

O presente processo tem como objeto à alienação de bens móveis pertencentes a esta 
no estado em que se encontram, a saber: 

DESCRIÇÃO DOS BENS 
Fiat DobloEssence 1.8, movido à álcool e gasolina, ano 2018 e modelo 2018, 
chassi 9BD1196GDJ1146923, 7 passageiros, motor 132 cavalos, cor prata, placa 

Fiat Uno Mille Fire, movido à álcool e gasolina, ano e modelo 2008, chassi 
9BD15822786160924, 5 passageiros, motor 66 cavalos, cor vermelha, placa 

Fiat Uno Mille Economy, movido à álcool e gasolina, ano 2011 e modelo 2012, 
802AC6668558, 5 passageiros, motor 66 cavalos, cor branca, placa 

Renault Master Ambulância, movido à diesel, ano e modelo 2006, chassi 
P3YADCUH56J727521, 3 passageiros, motor 114 cavalos, cor branca, placa 

escavadeira Caterpillar 416E, ano 2013 
HT, ano 2010 

Os interessados em participar do certame licitatório deverão entrar em contato com a 
Comissão de Licitação, no horário das 7 (sete) às 13 (treze) horas, de segunda a sexta
prédio sede desta Prefeitura, na Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 - Centro - Vertentes

cplvertentes@outlook.com. 

janeiro de 2023. 
 
 
 
 

VANESSA MARIA FIGUEIRÔA PIERRE DE LIMA 
Presidente da CPL 

PE 
 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vertentes, Estado de 
Pernambuco, através da sua Presidente, autorizada pelo Prefeito, torna público a abertura do 

maior lance ou oferta. 

A sessão de abertura e julgamento do leilão terá acontecimento no dia 25 de janeiro de 

alienação de bens móveis pertencentes a esta 

VALORES (R$) 
Fiat DobloEssence 1.8, movido à álcool e gasolina, ano 2018 e modelo 2018, 
chassi 9BD1196GDJ1146923, 7 passageiros, motor 132 cavalos, cor prata, placa 40.000,00 

8.000,00 

Fiat Uno Mille Economy, movido à álcool e gasolina, ano 2011 e modelo 2012, 
802AC6668558, 5 passageiros, motor 66 cavalos, cor branca, placa 9.000,00 

30.000,00 

170.000,00 
160.000,00 

Os interessados em participar do certame licitatório deverão entrar em contato com a 
horas, de segunda a sexta-feira, no 

Vertentes-PE, Telefone: 


