
ATA DE LEILÃO Nº 002/2016 
 
 
Aos seis dias do mês de dezembro 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 Valdelírio Bernardi - 
Servidor Municipal, Leiloeiro Oficial designado e devidamente autorizado pela Portaria nº 867/2016, 
de 17 de outubro 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 002/2016, 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, serão 
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 
da máquina e dos veículos. Após várias apregoações, o resultado do presente Leilão, foi positivo, 
sendo vendidos os lotes: o Lote 01 – foi vendido a empresa Trevisol & Cia Ltda - Me, CNPJ 
16.988.996/0001-25, localizada a Rod. BR 163/364, Km 07, Bairro: Jardim Novo Mundo, município 
Varzea Grande,MT, no valor de R$  10.900,00 (Dez mil e novecentos reais); o Lote 02 – Nara 
Cristina Mause, CPF 018.517.310-16, residente e domiciliado  na Avenida Getúlio Vargas, n°389, 
Candelária  RS no valor de R$ 13.900,00 (Treze mil e novecentos reais)  ; Lote 03 -  foi vendido a 
empresa Nestor A Schuster CNPJ 01.721.795/0001-90,  domiciliada Rua Vinte e cinco de Julho, n° 
294, Arroio do Tigre-RS no valor de R$ 30.100,00 (Trinta mil e cem reais) ;  Lote 04 – foi vendido ao 
senhor Alexandre Antonio Da Silva, CPF 752.571.810-53 residente e domiciliado a Rua Amadeus 
Bordignon, n° 1349,Lagoa Bonita Do Sul-RS no valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) ; Lote 05 –   foi 
vendido ao senhor Luiz Gustavo Kluge, CPF 001.690.870-85 situado a Rua Júlio Bridi, n° 112, 
Ibarama-RS, no valor de R$ 1.000,00,00 (Um mil reais); Lote 06 –  Não  houve interessados; Lote 
07- foi vendido ao senhor Alexandre Antonio Da Silva, CPF 752.571.810-53 residente e 
domiciliado a Rua Amadeus Bordignon, n° 1349,Lagoa Bonita Do Sul-RS no valor de R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais)   ; Lote 08 - foi vendido ao senhor Gian Lucas Dagort, RG 
9112213501, residente e domiciliado a Rua Achyles Lazzarotto, Ibarama-RS no valor de R$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais); Lote 09 – foi vendido ao senhor Luiz Gustavo Kluge, CPF 
001.690.870-85 situado a Rua Júlio Bridi, n° 112, Ibarama-RS, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 
reais) ; e Lote 10 - foi vendido ao senhor Luiz Gustavo Kluge, CPF 001.690.870-85 situado a Rua 
Júlio Bridi, n° 112, Ibarama-RS, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais) ; e Lote 11 - foi vendido ao 
senhor Luiz Gustavo Kluge, CPF 001.690.870-85 situado a Rua Júlio Bridi, n° 112, Ibarama-RS, no 
valor de R$ 10,00 (dez reais); e Lote 12 – Não houve interessados. Os pagamentos referentes à 
arrematação foram pagos diretamente na tesouraria da Prefeitura. O leilão transcorreu 
normalmente, sem incidente, digno de registro. Assim, eu Valdelírio Bernardi, Leiloeiro 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 seis dias do mês de 
novembro de 2016. 
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