ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO Nº 003/2018

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezoito na Secretaria de Obras, Trânsito e
Desenvolvimento Urbano, sito à Rua José Franciosi, n° 410, Bairro Santin- Serafina CorrêaRS reuniram-se para a fase de credenciamento à partir das nove horas, o leiloeiro Sr. Paulo
Roberto Carpenedo designado pela Portaria n° 1079 de 31 de agosto de 2018, juntamente
com a Comissão Especial de Avaliação dos Bens, designada pela Portaria n° 948 de 10 de
julho de 2018 incumbidos de processar a licitação realizada na modalidade Leilão Público de
n° 003/2018 de que trata o Edital n° 209/2018 que tem por objeto a alienação de bens
inservíveis de propriedade do município. O leiloeiro e a comissão realizaram o
credenciamento dos seguintes interessados: 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; Marluci Passarin Zanella, inscrito sob
n° de CPF 010.947.150-42, RG 4097147567, com endereço na Linha Porto Alegre, Capela
São José, Serafina Corrêa- RS; Laudelino Dalmas, inscrito sob n° de CPF 577.827.760-15,
RG 1043162104, endereço na Rua Ipiranga, n° 843, Bairro Planalto, Serafina Corrêa- RS;
Vanderlei Adão Marangoni, inscrito sob n° de CPF 276.241.700-78, RG 2025292919,
endereço na Rua Nelson Zanella, n° 230, Bairro Cella, Serafina Corrêa- RS. O leiloeiro deu
início a rodada de lances. O lote 1 foi arrematado por Vanderlei Adão Marangoni no valor de
R$4.499,93. O lote 3 teve lance de R$4.792,28 por Vanderlei Adão Marangoni e R$4.842,28
por Marluci Passarin Zanella, a qual arrematou o lote. O lote 4 foi arrematado por Laudelino
Dalmas no valor de R$ 11.200,14. O Lote 6 foi arrematado por Marluci Passarin Zanella no
valor de R$18.290,00. Os lotes 13 e 14 foram arrematados por Tiago Gaab no valor de R$
773,00 e R$ 38,65 respectivamente. Não houve interessados para os lotes
2,5,7,8,9,10,11,12,15 e 16, restando estes desertos. Tendo em vista a finalização da
chamada dos lotes, o leiloeiro declarou encerrado o Leilão Público n° 003/2018 e intimou os
arrematantes para procederem com o pagamento dos lotes arrematados conforme o item 8
do edital 209/2018. O processo será encaminhado à autoridade superior para homologação
e adjudicação. Desde já, os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.
Concluídos os trabalhos e nada mais requerido nem a tratar, lavrou-se a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

