ATA DE LEILÃO Nº 001/2016

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, nas dependências
da sede da Prefeitura Municipal de Ibarama – RS, sito a Rua Júlio Bridi, nº 523, Centro, na Cidade
de Ibarama, neste Estado do Rio Grande do Sul, presentes: Prefeita Municipal de Ibarama – Lenise
Lourdes Lazzarotto Mariani, demais servidores do município e interessados, eu Norlei Luiz Mariani
Junior - Servidor Municipal, Leiloeiro Oficial designado e devidamente autorizado pela Portaria nº
664/2016, de 22 de agosto de 2016; juntamente com a Comissão de Licitação, designada pela
Portaria nº 202/2016, de 17 de março de 2016 da Administração Municipal, além do público que se
fez presente para o evento. Sendo este, um Leilão Público para venda de bens inservíveis de
propriedade do município de Ibarama, será do tipo maior lance e oferta por lote, em conformidade
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Na hora mencionada, foi dado inicio ao
Leilão Público, conforme Processo Licitatório Edital de Leilão número nº 001/2016, com
formalidades de praxe: Leitura de Edital, esclarecimento de dúvidas com referência a recolhimento
de Lote arrematado. Também quero ratificar que quanto aos bens a serem leiloados, estes serões
vendidos e arrematados no estado e condições em que se encontram, além de reafirmar o local da
retirada dos mesmos. Salientou que o transporte dos bens arrematados será de inteira
responsabilidade, única e exclusiva do arrematante. Também foi esclarecido sobre a documentação
das máquinas e dos veículos. Após várias apregoações, o resultado do presente Leilão, foi positivo,
sendo vendidos os lotes: o Lote 01 – foi vendido a Alexandre Aparecido Lemos Moraes, RG
6.413.724-7, CPF 027.655.729-84 localizado Av. Dr. Alberto Clementino Moreira, n° 2180,
Pederneiras- SP, no valor de R$ 10.990,00 (Dez mil novecentos e noventa reais); o Lote 02 – não
houve interessados; Lote 03 - foi vendida ao senhor Fernando Hraemer, RG 6084288651, SSP/RS,
CPF 977.674.840-68, localizado Canudos do Vale- RS, no valor de R4 56.100,00 (Cinquenta e seis
mil e cem reais); Lote 04 – não teve interessados; Lote 05 – não houve interessados; Lote 06 – foi
vendida ao senhor Eduardo Weiler Schmitz, RG 1087877963 SJS/RS, localizado a Rua Brasilia,
341, Santo Augusto no valor R$ 12.000,00 (Doze mil reais) ; Lote 07- foi vendido ao senhor Altair
Veloy Da Silva, RG 7060053845 SJS/RS, CPF 893.242.340-72 no valor de R$ 200,00 (Duzentos
reais); Lote 08 - foi vendida ao senhor Gian Lucas Dagort RG 9112213501, CPF 030.605.790-59,
localizado a Rua Achyles Lazzarotto, 416, Ibarama-RS, no valor de R$ 29,00 (Vinte e nove reais);
Lote 09 – foi vendido ao senhor Egidio Luiz Giacobe, Rua Luiz Alfredo Lazzari, Ibarama-RS, RG
1020760532 SSP/RS, CPF 358.378.700-59 no valor de R$ 29,00 (Vinte e nove reais) ; e Lote 10 foi vendida ao senhor Gian Lucas Dagort RG 9112213501, CPF 030.605.790-59, localizado a Rua
Achyles Lazzarotto, 416, Ibarama-RS, no valor de R$ 450,00( Quatrocentos e cinquenta reais). Os
pagamentos referentes à arrematação foram pagos diretamente na tesouraria da Prefeitura. O leilão
transcorreu normalmente, sem incidente, digno de registro. Assim, eu, Norlei Luiz Mariani Junior,
Leiloeiro Oficial do Município, solicitei a secretária a-doc, Maristela Maria Capeleti Da Cas que redija
e assine o presente Ata que também vai assinada por mim e a Comissão de Licitação. Ibarama-RS
aos cinco dias do mês de outubro de 2016.
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