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ATA FINAL DO LEILAO DE BENS INSERVlVEIS 

EDITAL DE LEILAO 001/2022

Aos quatro dias do mes de maio de dois mil e vinte e dois, as 10:00 boras na Camara 
Municipal de Vereadores, de Santana da Boa Vista, o leiloeiro terceirizado, Sr. 
GIANCARLO PETERLONGO LORENZ1NIMENEGOTTO deu inicio nos trabalhos de
leilao na modalidade online e presencial.
Apos o encerramento do leilao, houve a solicita93o da Prefeitura para cancelamento do 
Lote 41, pois esse lote ja foi arrematado em leilao de 2014 e consta urn comunicado de 
venda a outra empresa no Detran. Pagamento foi efetivado e sera efetuado

Vinicius de Oliveira Foletto. O Lote 25, nao houve pagamento do
um estomo ao

arrematante
arrematante PATRICK OTT, sendo realizado Boletim de Ocorrencia. O Lote 26 teve seu 
valor retificado devido a redu^ao do valor arrematado de R$ 59.800,00 para R$ 

42.000,00, pelo motive que o bem arrematado nao confere com o edital, o veiculo 
encontra-se parade e com problemas no motor. Conforme descriijao do lote no edital o 
bem estava com o motor BOM. O pagamento foi retificado para o valor total de R$

4

42.000,00 pelo mesmo proponente. O Lote 48, nao houve o pagamento do arrematante 
PAULO ROBERTO CAMPOS DA SILVA, sendo realizado Boletim de Ocorrencia. Lote 
50, nao houve pagamento do arrematante PEDRO MOACIR FANFA RENNER, sendo 
realizado Boletim de Ocorrencia, foi contatado o segundo colocado a empresa 
STEINDORFF COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ 05.000.596/0001-43 que 
tinha ofertado o valor de R$ 36.000,00 sendo efetuado este pagamento, nada mais 
havendo encerrou-se a reuniao, lavrou-se a presente ata que lida e assinada pela comissao
de licita9oes.

Santana da Boa Vista, 04 de maio de 2022.
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