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Municipio de Capanema — PR 
Setor de Licitacoes 

ATA DE SESSAO PUBLICA DE LEILAO 
TIPO MAJOR LANCE 

LEILAO N° 004/2015 

Aos dezesseis dias do mes de Novembro do ano de 2015, as 0900 horas, na 
sala do setor de licitacOes do Municipio de Capanema, Estado do Parana, reuniram-
se em sessao publica o Leiloeiro Senhor GABRIEL FELIPE CIPRIANI, designado 
conforme portaria 5580/2013, de 22 de Abril de 2013, para a realizacdo dos atos 
pertinentes ao LEILAO N° 004/2015, DO TIPO MAJOR LANCE, quern tem por 
objetivo a Venda de 01 (urn) bem imOvel (terreno) pertencente ao Municipio de 
Capanema — PR. 0 aviso do presente procedimento licitatorio foi devidamente 
publicado no Orgdo Oficial do Municipio (0 Trombeta), no dia 30 de Outubro de 
2015 e no jornal de circulacao regional (Jornal de Beltrao) pagina 1B de 30 de 
Outubro de 2015. Ato continuo, foi verbalmente aclarado aos proponentes 
interessados, conforme criterios estabelecidos no edital, a forma do procedimento 
do Leilao, desde os lances verbais ate a homologacdo deste. Em seguida foi aberta 
a fase de lances para cada lote leiloado, cujo os valores dos lances estao 
devidamente demonstrados em documento em anexo. Foram considerados como 
lances e vencedor chegando-se a seguinte classificacao: 
LOTE 01 
OLDAIR GROSS — R$ 120.000,00 

ApOs a finalizacao de lanceis verbais, o Leiloeiro conferiu e rubricou os 
documentos obrigatorios apresentados pelo arrematante, que foi declarado 
vencedor do referido lote. No curso do presente procedimento licitatorio nao foi 
apresentado nenhuma impugnacao ou recurso quanto ao resultado, havendo 
renuncia expressa de prazo expressa pelos licitantes. 0 prazo correspondente para 
o pagamento do objeto nao podera ser superior a 01 (um) dia util, e sera feito 
conforme as opcOes descritas no item 06 do Edital do Leila°. Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a presente em Unica via que apos assinada sera remetida ao 
executivo para homologacdo. 
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