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NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE MATÉRIA VEICULADA NO 
JORNAL DA TV CLUBE DO DIA 03 DE ABRIL DE 2020, AO MEIO DIA 

 
 

 

O MUNICÍPIO DE JAICOS – PI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 06.553.762/0001-00, com sede na 
Praça Ângelo Borges Leal, s/n, neste Município, neste ato representado 
pelo Sr. Prefeito Municipal, Ogilvan da Silva Oliveira, vem apresentar os 
esclarecimentos em resposta à matéria veiculada no JORNAL DA 
CLUBE do dia 03 de abril de 2020, ao meio dia, sobre suposto veículo do 
município de Jaicós-PI que fora encontrado abandonado nas ruas de 
Teresina. 

Viemos a público esclarecer que: 

1) O Município de Jaicós-PI realizou licitação na modalidade 
LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2020, no dia 29 de janeiro de 2020, dos 
bens inservíveis para a administração pública. 

2) A licitação fora devidamente publicada no site do Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí, tendo como numeração LW-
000277/20, que pode ser consultado por qualquer cidadão. 

3) O aviso da licitação na modalidade leilão fora divulgado no 
Diário Oficial dos Municípios do dia 13 de janeiro de 2020, edição 
MMMCMLXXXIX. 

4) Além do diário oficial dos municípios e do site do TCE, o 
certame fora publicado em jornal de grande circulação, Jornal “o 
Dia”, no dia 13 de janeiro de 2020, para que todos tivessem ciência 
da realização do leilão público nº 001/2020. 

5) O leilão foi realizado no dia 29 de janeiro de 2020, às 10:30h 
na sede da Câmara Municipal de Jaicós-PI, conforme previsto no 
edital de leilão nº 001/2020. 

6)  Os lances oferecidos pelos interessados em participar do 
leilão foram presenciais e também na modalidade on-line, de forma 
simultânea. 

7) Ao todo foram levados a leilão 15 (quinze) lotes de bens e 
materiais diversos, dentre bebedouros, ar condicionados, mesas, 
cadeiras, veículos, todos considerados inservíveis ao município. 

8) Todos os lotes foram arrematados, inclusive o veículo siena 
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constante na reportagem veiculada no jornal da TV CLUBE no dia 
03 de abril de 2020. 

9) Conforme consta do item 7.5 do Edital de Leilão, o 
arrematante do lote, após a concretização da alienação é 
responsável por remover qualquer elemento que identifique o bem 
como sendo da Prefeitura Municipal de Jaicós-PI, assumindo, o 
esmo, toda e qualquer responsabilidade pela não 
descaracterização do mesmo. 

10) Conforme consta do auto de arrematação em leilão público 
anexo a este esclarecimento, o veículo da marca fiat, modelo siena 
fire flex, placa NIJ-9538, ano de fabricação 2009, ano modelo 
2010, cor prata, fora arrematado pelo sr. Carlos Alberto da Rocha, 
residente no Município de Teresina/PI. 

11) Portanto, o veículo que apareceu na reportagem NÃO É MAIS 
DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JAICÓS-PI, DESDE O 
MÊS DE JANEIRO DE 2020.  

 O Município de Jaicós-PI lamenta o episódio ocorrido e se 
coloca à disposição do jornal, bem como de todos os interessados no 
assunto divulgado na reportagem, para sanar eventuais dúvidas que 
porventura persistam após este esclarecimento. 

 Viemos requerer, portanto, que a presente nota de 
esclarecimento seja veiculada na 2ª. Edição do Jornal da TV CLUBE, 
bem como no jornal do dia 04 de abril de 2020, como DIREITO DE 
RESPOSTA. 

 

 


