ATA DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO
EDITAL Nº 01/2019

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezenove, à
partir das 08h 00 min nas dependências da Câmara Municipal, sito na Av Padre
Estanislau Holienik 689 na cidade de Carlos Gomes – RS, reuniu-se a Comissão
Municipal de Licitações e a leiloeira designada Franciele Carolina Klosinski,
conforme portaria 025/2019 de 06 de março de 2019, com a finalidade específica
de venda de bens de propriedade do Município de Carlos Gomes, conforme Edital
01/2019, conforme segue: a Senhora leiloeira realizou a leitura, a todos os
presentes do Edital 01/2019. Dando prosseguimento aos trabalhos procedeu-se o
credenciamento dos interessados num total de 04 proponentes, conforme relação
anexa; prosseguindo o leilão, foi colocado em lance: Retroescavadeira marca
Randon, ano de fabricação 2010,avaliada pelo valor de R$ 17.200,00
(DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS) sendo recebido vários lances até ser
arrematado pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo proponente Sr.
Aujor Antônio Barazetti, residente e domiciliado na cidade de Erechim – RS,
portador do CPF nº 697.580.699-34, o qual declarou que fará o pagamento com
moeda corrente no prazo de cinco dias. Em seguida passou a ser leiloado,
colhedeira de forragens marca Max Gold, ano de 2017, avaliada pelo valor
mínimo de 12.000,00 (doze mil reais), o item 02 não teve interessados.
Para o pagamento ficou estabelecido que após os cinco dias para efetuar a
retirada do bem, se não for transferido o valor em conta municipal, será
depositado o cheque calção.
Fica estabelecido que o município poderá transferir o bem a pessoa
vencedora. Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente ata que vai
assinada pelo leiloeiro designado, a Comissão de Licitações e os proponentes
vencedores. Carlos Gomes, aos vinte e um dias do mês de março de 2019.

FRANCIELE CAROLINA KLOSINSKI
LEILOEIRA

Assinatura dos presentes no leilão.

