ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO 002/2018.
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito na Secretaria de Obras,
Trânsito e Desenvolvimento Urbano, sito à Rua José Franciosi, n° 410, Bairro SantinSerafina Corrêa- RS reuniram-se para a fase de credenciamento à partir das nove horas, o
leiloeiro Sr. Paulo Roberto Carpenedo designado pela portaria n° 605 de 30 de abril de
2018, juntamente com a Comissão Especial de Avaliação dos Bens designada pela portaria
n° 554 de 06 de abril 2018 incumbidos de processar a licitação realizada na modalidade
Leilão Público n° 002/2018 de que trata o Edital n° 124/2018 que tem por objeto a
alienação de bens inservíveis de propriedade do município. O leiloeiro e a comissão
realizaram o credenciamento dos seguintes interessados: Christian Oliveira Gonçalves
(procurador constituído pela interessada Taís Franken Pereira- CPF nº 007.055.320-38),
inscrito sob n° de CPF 944.309.000/78, RG n° 1066463496, com endereço na Rua Rosane
Valls Hoffmaister, n°38, Bairro Passo das Pedras – Porto Alegre, CEP 91.230-135; Tiago
Gaab inscrito sob n° de CPF 835.524.560-15, RG n° 9095415577, com endereço na Rua
Cecília Catarina Sulzach, n° 221, Bairro Campestre, Lajeado - RS, CEP 95900-000;
Domingos Santa Catharina, inscrito sob n° de CPF 190.984.990-15, RG 8019489321, com
endereço na Via Siena, n°1110, Bairro Santin, Serafina Corrêa- RS; Maurício Vivian inscrito
sob n° de CPF 002.199.140-52, RG 6062849879, endereço na Rua do Imigrante, n° 406,
Apto 401, Centro, Serafina Corrêa- RS. O leiloeiro deu início a fase de lances. O lote 4 foi
arrematado por Christian Oliveira Gonçalves no valor de R$ 6.453,65, o Lote 6 foi
arrematado por Maurício Vivian no valor de R$ 4.567,76, o Lote 7 foi arrematado por
Christian Oliveira Gonçalves no valor de R$ 8.882,72, o Lote 11 foi arrematado por Tiago
Gaab (procurador constituído pela empresa interessada Patrolão Máquinas Ltda ME –
CNPJ nº 21970978-0001/56) no valor de R$ 11.970,21, o lote 16 foi arrematado por Tiago
Gabb no valor de R$ 386,50, o lote 18 foi arrematado por Tiago Gabb no valor de R$
193,25, sendo que os lotes 1,2,3,5,8,9,10,12,13,14,15 e 17 restaram desertos. Tendo em
vista a finalização da chamada dos lotes o leiloeiro declarou encerrado o Leilão n°
002/2018 e intimou os arrematantes para procederem com o pagamento dos lotes
arrematados conforme o item 8 do edital 124/2018. Esta ata foi lavrada por mim que lida e
aprovada passa a ser assinada pelos demais presentes.

