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ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO 002/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, a

Prefeitura do Município de Jaguariúna, através de sua leiloeira Senhora

Antõnia Matilde dos Santos Xavier Brasílino, nomeada através da Portaria

324/2017, em obediência às disposições contidas no edital do Leilão acima

mencionado, do tipo maior lance, objetivando a alienação de bens móveis

inpqrvíveis, ,n FAZ SABER QUE:

. denominado

(a) ARREMÁTANTE. cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada no Almoxarifado Central é: rtador (a) do

RG.: inscrito (a) no CPF sob o
N': residente e domiciliado (a)
;..:4ew 4}«h« q«"«..s v"v).~L,kü.«'

lp: na cidade

arrematou o bem móvel

corrÉgápondente ao LOTE ....=á:: . valor de
n$ 1l x3.(1=)(D

ç--)\-Q.X:X.Jxh' ). O item arrematado poderáUser pago

conforme dispõe a Cláusula 7.0 e seguinte do Edital, podendo ser retirado

depois de comprovado o pagamento junto ao órgão competente, nos termos da

Cláusula 8.0 e seguintes do Edital Leilão 002/2019. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremate, sendo esta ATA assinada pela

leiloeira, pelo (a) arrematante e outros participantes da sessão, entregando

neste ato uma via original ao arrematante

a

ao LOTE

Arrêi:iiãiêhte
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO 002/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, a

Prefeitura do Município de Jaguariúna, através de sua leiloeira Senhora

Antõnia Matilde dos Santos Xavier Brasilino. nomeada através da Portaria

324/2017, em obediência às disposições contidas no edital do Leilão acima

mencionado. do tipo maior lance, objetivando a alienação de bens móveis

in$êlvívqís, n FAZ SABER QUE

, denominado

(a) ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada no Almoxarifado Central é: rq "\ 7 , portador (a) do

RG.: inscrito (a) no CPF sob o
(a)

\ "D '"'](O(l> - (:.À:ã:> . na cidade

. arrematou o bem móvel

c(bnéspondente ao LOTE \lõu , pelo valor de
n$ (.Álz:a$p...4Z 'l,C«,.XZ. ,b ,.oJ

. O item arrematado poderá ser pago

conforme dispõe a Cláusula 7.0 e seguinte do Edital, podendo ser retirado

depois de comprovado o pagamento junto ao órgão competente, nos termos da

Cláusula 8.0 e seguintes do Edital Leilão 002/2019. Nada mais havendo a se

tratar. declaro por encerrado este arremate, sendo esta ATA assinada pela

leiloeira, pelo (a) arrematante e outros participantes da sessão, entregando
neste ato uma via original ao arrematante

ao LOTE

Arrematante

Participantes
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO 002/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, a

Prefeitura do Município de Jaguariúna, através de sua leiloeira Senhora

Antõnia Matilde dos Santos Xavier Brasilino, nomeada através da Portaria

324/2017, em obediência às disposições contidas no edital do Leilão acima

mencionado, do tipo maior lance, objetivando a alienação de bens móveis

nsÉ9víveis, (\ . , FAZ . . SABER QUE

(:X.O , denominado

ja) ARREMA'JANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada no Almoxarifado Central é: (1)&J ., portador (a) do
RG.: +$i 'iàe:>q.él)S'à-- , inscrito (a) no CPF sob o

(a)

Cep: J\ 5-'tço.(:) \':gg(-d...,/ , na cidade

arrematou o bem móvel

LOTE 'OIÊ valor de

.( .:,,x:l,..JÀ'o ..t XXI.."4©'(.o

.). O item arrematado poderá ser pago

conforme dispõe a Cláusula 7.0 e seguinte do Edital, podendo ser retirado

depois de comprovado o pagamento junto ao órgão competente, nos termos da

Cláusula 8.0 e seguintes do Edital Leilão 002/2019. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremate, sendo esta ATA assinada pela

leiloeira, pelo (a) arrematante e outros participantes da sessão, entregando
rrematante

correspondente ao

Arrematante

Participantes
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO 002/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. a

Prefeitura do Município de Jaguariúna, através de sua leiloeira Senhora

Antõnia Matilde dos Santos Xavier Brasilino, nomeada através da Portaria

324/2017, em obediência às disposições contidas no edital do Leilão acima

mencionado, do tipo maior lance, objetivando a alienação de bens móveis

irÉ#rvíveis, n . FAZ SABER QUE:

, denominado

(a) ARREí\4ATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada no Almoxarifado Central é: rtador (a) do

RG.: , inscrito (a) no CPF sob o
N': , residente e domiciliado (a)

correspondente ao

R$ A N(À .0H0

a

NO

de

na cidade

arrematou o bem móvel

.$1>.!à. valor de

). O item arrematado Ê5bderá ser pago

conforme dispõe a Cláusula 7.0 e seguinte do Edital, podendo ser retirado

depois de comprovado o pagamento junto ao órgão competente. nos termos da

Cláusula 8.0 e seguintes do Edital Leilão 002/2019. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremate, sendo esta ATA assinada pela

leiloeira, pelo (a) arrematante e outros participantes da sessão, entregando
neste ato uma via original ao arrematante

Bairro Cep:.

LOTE

Participantes
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO 002/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois míl e dezenove, a
Prefeitura do Município de Jaguariúna, através de sua leiloeira Senhora

Antõnia Matilde dos Santos Xavier Brasilino, nomeada através da Portaria

324/2017, em obediência às disposições contidas no edital do Leilão acima

mencionado, do tipo maior lance, objetivando a alienação de bens móveis

insértíveis.( \ . FAZ. SABER QUE:

(a) ARREUAj;ANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada no Almoxarifado Central é: OaJ , portador (a) do

RG.: , inscrito (a) no CPF sob o
N': , residente e domiciliado (a)

N' , Bairro , Cep: , na cidade

de , arrematou o bem móvel

correspondente ao LOTE ...$11EZ. valor de
R$ d. r) h . ç;x::)

a

l

Bairro Cep

LOTE

conforme dispõe a Cláusula 7.0 e seguinte do Edital, podendo ser retirado

depois de comprovado o pagamento junto ao órgão competente, nos termos da

Cláusula 8.0 e seguintes do Edital Leilão 002/2019. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremate, sendo esta ATA assinada pela

leiloeira, pelo (a) arrematante e outros participantes da sessão, entregando
rrematante.

Arrematante
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO 002/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, a

Prefeitura do Município de Jaguariúna, através de sua leiloeira Senhora

Antõnia Matilde dos Santos Xavier Brasilino, nomeada através da Portaria

324/2017, em obediência às disposições contidas no edital do Leilão acima

mencionado, do tipo maior lance, objetivando a alienação de bens móveis

inúe®íveis, (' ) f . FAZ s,$BER QUE

. denominado

(a) ARREM#l'ANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada no Almoxarifado Central é: rtador (a) do

RG.: , inscrito (a) no CPF sob o
N': , residente e domiciliado (a)

N' , Bairro , Cep: , na cidade

de , arrematou o bem móvel

correspondente ao LOTE .S:Z)g. valor de

a

Bairro Cep

LOTE

conforme alspoe a'cláusula 7.0 e seguinte do Edital, podendo ser retirado

depois de comprovado o pagamento junto ao órgão competente, nos termos da

Cláusula 8.0 e seguintes do Edital Leilão 002/2019. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremate, sendo esta ATA assinada pela

leiloeira, pelo (a) arrematante e outros participantes da sessão, entregando

Arrematante

Participantes
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO 002/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, a
Prefeitura do Município de Jaguariúna, através de sua leiloeira Senhora

Antõnia Matilde dos Santos Xavier Brasilino, nomeada através da Portaria

324/2017, em obediência às disposições contidas no edital do Leilão acima

mencionado, do tipo maior lance, objetivando a alienação de bens móveis
in$Qrvíveis...l . . FA7 SABER QUE:

nominado

(a) ARREMÁTANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada no Almoxarifado Central é: r"X'o, , portador (a) do

RG.: , inscrito (a) no CPF sob o
N': , residente e domiciliado (a)

K.lo

correspondente

R$ JÕ'3.<3C.)

a

de

\

n

DdlllQ

ao LOTE

. O item arrematado poderá ser pago

conforme dispõe a Cláusula 7.0 e seguinte do Edital, podendo ser retirado

depois de comprovado o pagamento junto ao órgão competente, nos termos da

Cláusula 8.0 e seguintes do Edital Leilão 002/2019. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremate, sendo esta ATA assinada pela

leiloeira, pelo (a) arrematante e outros participantes da sessão, entregando

neste ato uma via original ao arrematante

Arrematante

Participantes
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO 002/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, a
Prefeitura do Município de Jaguariúna, através de sua leiloeira Senhora

Antõnia Matilde dos Santos Xavier Brasilino, nomeada através da Portaria

324/2017. em obediência às disposições contidas no edital do Leilão acima

mencionado, do tipo maior lance, objetivando a alienação de bens móveis

SABER QUE

(llÍlr'í'çxtX.,CRXii\ . denominado

participação no leilão

realizada no Almoxarifado Central é: O(gJ , portador (a) do

RG.: , inscrito (a) no CPF sob o
N': . residente e domiciliado (a)

N' , Bairro ., Cep: , na cidade

de . arrematou o bem móvel

correspondente ao LOTE ..1:1.18 pelo valor de
R$ Cg!\pQe/Üc~..,. ,,L .AÁ,*ü o\..R.o.*J:z

). O item arrematado poderá ser pago

conforme''dispõe a Cláusula 7.0 e seguinte do Edital, podendo ser retirado

depois de comprovado o pagamento junto ao órgão competente, nos termos da

Cláusula 8.0 e seguintes do Edital Leilão 002/2019. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremate, sendo esta ATA assinada pela

leiloeira, pelo (a) arrematante e outros participantes da sessão, entregando

neste ato uma via original ao arrematante

a

Bairro Cep

ao LOTE

Participantes


