
ATA DO LEILÃO Nº 001/2017 
 

 
Às treze horas e trinta minutos do dia 13 de setembro de 2017, junto à Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e de Trânsito (Parque de Máquinas do Município), sita à 
Rua Emancipação, s/n°, centro, CEP 99.830 - 000, no Município de Gaurama - RS, foi 
procedido LEILÃO PÚBLICO para alienação de bens móveis inservíveis, de 
propriedade do Município, conforme segue: Lote nº 01 - 01 (um) caminhão com 
caçamba, cor marrom, marca Mercedes Benz, L1418, ano e modelo de fabricação 
1990; Lote nº 02 - 01 (um) compactador vibratório para solos (rolo compactador), 
marca Tema Terra 68; Lote nº 03 - 01 (uma) motoniveladora, marca Caterpillar, 
Modelo 140B, ano de fabricação 1980; Lote nº 04 - 01 (uma) motoniveladora, marca 
Caterpillar, Modelo 120B, ano de fabricação 1987; Lote nº 05 - 01 (um) tanque de 
combustível, capacidade de 15.000 (quinze mil) litros, bipartido, sendo um 
compartimento com capacidade de 5.000 (cinco mil) litros e outro de 10.000 (dez mil) 
litros; Lote nº 06 - 01 (um) tanque de 3.000 (três mil) litros, sem bomba e sem chassi; 
Lote nº 07 - 01 (um) distribuidor de adubo orgânico 5.000 (cinco mil) litros, sem 
bomba;Lote nº 08 - aproximadamente 60 (sessenta) pneus de varias bitolas, lote 
contendo pneus usados de máquinas agrícolas, caminhões e carros de passeio; Lote 
nº 09 - aproximadamente 1.000 (mil) quilos de sucata, lote contendo sucata (ferro 
velho). O leilão foi efetuado por lances e processado pelo leiloeiro ad hoc nomeado 
pela Portaria Municipal n° 318/2017, Senhor Alcidir Antônio Federle. Inicialmente foram 
apresentados os bens a serem alienados. Foi realizada também uma explanação de 
como seria procedido o lance, ficando estabelecido que os mesmo seriam livres com 
valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) cada para os lotes de nº 01 à 05 e com valor 
mínimo de R$ 5,00 para os lotes de números 06, 07, 08 e 09 o leiloeiro comunicou que 
não haveria comissão para o mesmo, somente do valor ofertado e que o mesmo deve 
ser pago em moeda corrente ou transferência eletrônica, devendo os arrematantes 
aguardarem a compensação da mesma para retirada do bem, a seguir passou-se a 
identificar os lances e arrematantes do leilão: Lote 01 – deserto; Lote 02 – deserto; 
Lote 03 – deserto; Lote 04 – deserto; Lote 05 – deserto; Lote 06 – deserto; Lote 07, 
arrematado pelo Sr. Renato Antônio Saccomori, CPF nº 682.038.610-91, pelo valor de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); Lote 08 – deserto e Lote 09 – deserto. Nada 
mais havendo a tratar encerra-se a presente ata que vai assinada pelos arrematantes 
presentes e pelo leiloeiro “ad hoc”..................................................................................... 
 
 
 
 


