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ATA DE SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

bens móveis, . FAZ SABER Qun:

,t'9n. ' - il ' h..I'/V''"'«' , denominadojal

ARllEMATANTE, cujo'número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: ..çi2g rtadorjal

do RG N' 80.Z'Cl\Chc\4:3 , inscritojal no CPF sob o N'
domiciliado(a) na
N' .41.Q erro

na cidade de

arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE .9} valor de R$ ..11i1111$1àOo
( {..bi.X» kv\bQu \.>t..l..OtJÜ'' ). O lote arrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

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

pela leiloeira, pelo(al arrematante e outros participantes da sessão

Participantes
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:4T:A PBSB$$:4Q PUBLIC:4 REFERENTE AO LEn.AO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

FAZ SABER QUE:

, denominadoja)

cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: ..11$ portadorjal

do RG N' > :b$(â (Àl?q Q,/ , inscritoja) no CPF sob o N'

arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE ..Qi8L,. pelo valor .de R$. ..$g?(11)t

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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremete, sendo esta ATA assinada (,
oela leiloeira. oelofa\ arrematante e outros oarticioantes da sessão.ç.. r\

L

\

J
\

Arremat
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ATA DE SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

bens . . .móveis, FAZ. SABER Qun:

O''K 1(4t ll)&+A9{/v~\ , denominadojal

RREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: QRZ , portador(al

do RG N' 3q A2.30z2O\ , inscrito(al no CPF sob o N'
domiciliadoía) na
N'sl9.3

na cidade de
arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE .gb elo valor de R$ .-.3:5.5(i)le;i)
/\ bR \ne q. IJ+

lJ\8:+L .Á]../-A/v*Jb-J'"w ' -L /.X't-J46M"''w y l. O lote arrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

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

pela leiloeira, pelojal arrematante e outros participantes da sessão,

original ao arrematante

Arrematante

k
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ATA DE SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: .!4::):. rtador(a)

do RG N' ..5.3. 'a +q. 3'Í''G' , inscrito(a) no CPF sob o N'

0}3:çQOX cg&.12'(116' , residente e domiciliadojal na

..b(l.i.-OLI''<' . N' o2'<;jll.) . Bairro

\(3 3<1)X (+'89.J na cidade de

, arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE'...=9,fi\., pelo valor de R$ .13....\!.$9i(iK)

l matado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na

Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremate,

pela leiloeira, pelo(al arrematante e outros
entregando neste ato uma via original ao

\



Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Bueno. 1235 ' Centro ' CEP 13820-000 ' Jaguariúna/SP . Tel.: jlgl 3867-9700 ' Fax; llgl 3867-285ó

ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

bens . móveis, . .. FAZ. SABER Qun:

denominado(al

IRREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: .Pê.L portadorjal

do RG N' ..?1.4. \A 4, O a} -a\ , inscritojal no CPF sob o N'

c2'11\O . (g'(b9 qaR -c\'). residente e domiciliado(al na

, N' , Bairro

na cidade de

, arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE .Ç15$ valor de R$ .51.\6(1).i9=.)-

l arrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na

Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremete, sendo esta ATA assinada

pela leiloeira, pelo(al arrematante e outros participantes da sessão,

al ao arrematante.

CEP
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ATA DE Sessão PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

bens . íÓ»leis, . FAZ SABER QUE:

, denominadojal

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: ......!;l..). rtador(al

don RG N' J\o cata.'} (;çGl} S, inscrito(a) no CPF sob o N'

i2,)(a '(89S2 ')..fÀOq OQ , residente e domiciliado(al na

.Íj.9{ ''14/;ilàtxJ.JKÍl\»' , N' $$.4.13L, Bairro

CEP bQ)l\âJO--(1)0..) . na cidade de

, arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE QÇ? valor . de R$. ..Ç.bÇ?'9i2

l JI)-i-i..J3Xll.B '/M\.J .» <,A=Xàl..XILAA\C' -){S9.h)'''u lote arrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremete, sendo esta ATA assinada

pela leiloeira, pelo(al arrematante e outros participantes da sessão

arrematante

Arrematante

Participantes
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ATA DE SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

bens . m.óveis,,/ . FAZ SABER Qun:

Í' \.8'ÁCl-xJ'S=q.J 'ÇJt.)'xJ-1-2 , denominadojal

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: \' , portadorjal

do RG N' ..l$i. tS(l -Ofç9q' a.'/ , inscrito(al no CPF sob o N'

@"\3.'2i:) b t\Ç9'#C2 , residente e domiciliadojal na

. N' . Bairro

CEP . na cidade de

, arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE Q:g. valor r de RS. ..]g.'n (y /'..n./\.../ .y''-/

O lote arrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

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

pela leiloeira, pelojal arrematante e outros participantes da sessão,

arrematante.

9

Arrematar
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ATA DE SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

bons . . móveis, /-\ FAZ SABER QUE:

ARREMATANTE, cujo nome/o de inscrição pàlla participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: ..Ob portadorjal

do RG N' ..LIQ.2q-Bjg:3c\ , inscritojal no CPF sob o N'

'3cà.9,càllq(Z, >'i\'g -Cx:3 , residente e domiciliado(al na

, arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE .l)Q valor de .R$ ..6.QXlil:S)(:)

l $$i.Xb. .,rxa..U '&J dlul/}#nt$Ar t)t-ln'XÀ l. O lote arrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremete, sendo esta ATA assinada

pela leiloeira, pelo(al arrematante e outros participantes da sessão,

original ao arrematante

\

Participantes



Prefeitura do Município de Jaguariúna
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:BT:A PE $E$$:AQ PUBUÇ:A REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

bens móveis, FAZ SABER Qun:
ominadojal

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão
realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: .$fl8i{ rtador(a)

do RG N' .l13P.."Éoq.-g'BC' 'Ç\ , inscrito(al no CPF sob o N'

, arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE . 4.b. valor de R$ .!i\Ç441?!É:)o

Í J)N,tA.Álbn ML .j.../'í'-»'UX.&.X/XÀ' " '' d!!i++h O lote arrematado deverá 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 terá:nos da Cláusula 8.0 e seguintes do Edital Leilão 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se
tratar, declaro por encerrado este arremate, sendo esta ATA assinada

pela leiloeira, pelojal arrematante e outros participantes da sessão,



® Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Bueno. 1235 e Centro . CEP 13820-000 + Jaguariúna/SP + Tet.: 1191 3867-9700 ' Fax: 1191 3867-2856

A

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão
realizada na Secretaria de Obras e Serviços .é: ..Ç)lllf% scrita no

4Í? . /\n.(ià .0CJ'a <12(i501 /T7'Ícom sede na

bens, . móveis, 11:ê.Z SA

}PbÇ}L(!!Q (»- .-0zl~-&~v
iÉ Qun:

nominadojal

, portadorjal do RG.:

inscrito(al no CPF sob o N' arrematou o

bem móvel correspondente ao LOTE ..ll11= pelo valor de R$

O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não
realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este

arremate, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, pelojal arrematante e
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Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

'KK
ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e serviços é: fl111l$?.: scrita no

"V. gu'*«,. ""''.~'''w ««-«:a.,«« ,p;T, ..:=:
CEP }3...g.!.ii..é..qi9 cidade de

ne.ste.-ato representada pelo(al Senhor(al

4&Úo- e.,(.J.Ú'Pi:e.i$1' ti;s'"li8. ' "-....o - .'} ; ' X'
inscrito(al no CPF sob o N' matou o

bem móvel correspondente ao LOTE l 'a , pelo valor de R$

O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não

realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,
onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este
arremate, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, pelo(al arrematante e

outros participantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao

r)T TP .
-.z -' '-' '

denominado(alâ&ü.aa'a:.. .,h4Zü
}

>
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R.: Alfredo Buena. 1235 ' Centro . CEP 13820-000 ' Jaguariúna/SP ' Tel.: 1191 3867-9700 ' Fax; It91 3867-Z856

ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de bens m(5veis, FAZ SABER QUE os

LOTES ...b:+À foram considerados DESERTOS, tendo em vista

que não houve nenhum ARREMATANTE interessado nesses lotes.

Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este Leilão.

Sendo esta ATA assinada pela leiloeira e por participantes da
sessão.

Participantes
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Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

ARREMATAR'l'E, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e .Serviços é: .gll!% scrita no

CNPJ n' /\h com sede na

, N' , Bairro

CEP , na cidade de

este ato representada pelojal Senhorial

inscrito(al no CPF sob o N' arrematou o

bem móvel correspondente ao LOTE =:!5 valor de R$

O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não

realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este

arremate, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, pelo(al arrematante e

outros participantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao

)
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ATA DE SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1 /2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: .$.ig! portador(al

do RG N' (4a'- '"l0(4. .Q2)(22:O\ , inscrito(a) no CPF sob o N'

'.)'3S $?qO"àotx GI)':) , residente e domiciliado(al na

, N' , Bairro

na cidade de

arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE .b9 valor de R$ ..:b.51)i)

l lote arrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

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

pela leiloeira, pelo(al arrematante e outros participantes da sessão

CEP

Participantes



Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Bueno. 1235 ' Centro . CEP 13820-000 ' Jaguariúna/SP + Tel.; llgl 3867-9700 ' Fax: 1191 3867-2856

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

T denominadojal

Qun:

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão
realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: .ÇDi;? , inscrita no

CNPJ n' sede na

, N' , Bairro

na cidade de

neste ato representada peloja) Senhorial

O''' , portador(al do RG.:

inscrito(al no CPF sob o N' arrematou o

'nÜHõ"
O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não

realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe"de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este

arremate, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, pelo(al arrematante e

outros participantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao

}

>

CEP



® Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.; Alfredo Bueno. 1235 e Centro e CEP 13820-000 ' Jaguariúna/SP . Tel.: 1191 3867-9700 ' Fax: 1191 3867-2856

:4T4: PE $ESSAO PUBI,ICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

bens móveis, . . \ . fila.z SABER Qun:
M ''3i.~.«a.«K'l« ' denominado(al

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: .Obq inscrita no
CNPJ ,n' OS.(9.a(1) z)(-lo,loi.í)\ve)á com sede na
o\,/B' . /l<:LM 'D)f')/\9)Ob'l.Q-, . N' (1;) '9íi).L . Bairro

(!;lta &JU%lbc.J../a.CEP Íi)Ç1) 3nf\ '(:15:1)L. na cidade de

, neste ato representada pelo(al Sçnhorjal

clo RG.: t;.b+l?É.a r\ d12 v*J ,
inscrito(a) no CPF sob o N' .?!$ '9J tÀ 6(1)Ot(;Í2 .S.lha, arrematou o

bem móvel correspondente ao LOTE pelo valor de R$

GOK0® (.Xp,> v\Ü:g:L.Ç.«aÓ«J'w 0'V
O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não

realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este

arremate, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, pelojal arrematante e

outros oarticiDantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao

)

q



Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Bueno. 1235 ' Centro 8 CEP 13820-000 + Jaguariúna/SP + Tel.; 1191 3867-9700 B Fax: í191 3867-2856

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

bens . móveis, h . . FAZ SABER QUE:

denominadojal

ARREMATAN't'E, cujo número de inscrição para participação no leilão

, inscrito(a) no CPF sob o N'

s e Serviços é: ..Ç!;?l?\ portador(al

, residente e domiciliadojal na

€18iÇI
CEP {)6.38<oi9(1ÃJ , na cidade de

, arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE .ÀÇà. valor de R$, ..1:i$.i;3(iÍI)

l lote arrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

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

pela leiloeira, pelojal arrematante e outros participantes da sessão

nal ao arrematante

Participantes



Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Buena. 1235 ' Centro . CEP 13820-000 ' Jaguariúna/SP + Tet.; 1191 3867-9700 ' Fax: 1191 3867-2856

ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de
bens . móveis,. FAZ«-\ SAJBER QUE:

Vê/UXi-.vvO. çd.g-» \'9üQI.A...)ç'\9}'V , denominado(al

ARREMATAlqf'fE, cujo número de ilnlpêlrição para participação no leilão
realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: '"x».a , portador(al

do RG N' ..l4Z?.:l')'B'S(}.i inscrito(al no CPF sob o N'
el)êí:).S)iQÍ:.) ./\(:it2re3'S , residente e domiciliado(al na

3?/\o\í\''Nt/"r'-O\xQx , N' .!g.llllt.: Bairro

qq-:t a'ls , na cidade de

, arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE ..ig9 calor de R$ .6Ç$11X112ii
l e arrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

tratar, declaro por encerrado este arremete, sendo esta ATA assinada

pela leiloeira, pelo(al arrematante e outros participantes da sessão,

via original ao arrematante

CEP

\

ArfTíhatante'



© Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Bueno. 1235 ' Centro . CEP 13820-aoo ' Jaguariúna/SP e T

A

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

ntlP''

denominado(al

ipação no leilão

N' , Bairro

na cidade de9 2

/

CEP

, arrematou o

LOTE 8Éb. valor de. R$

( )
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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30(% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

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

te e outros participantes da sessão

:mal ao arrematante



® Prefeitura do b4unícipio de Jaguariúna
R.: Alfredo Bueno. 1235 ' Centro . CEP 13820-000 ' Jaguarlúna/SP . Tel.: 1191 3867-9700 ' Fax: 1191 3867-2856

ATA DE SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO LEILÃO OOI 2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

bens . m(j®eis, FAZ ' SABER Qun:

l"Í\»ü\(.{/X/b? , denominadoja)

AleÉEMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão
realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: ..Q.5..\ portador(al

do RG N' ..].]. 'À,a-U.'U 3) 'G inscritojal no CPF sob o N'
(oai2)(:)oc)\ á,Q:S'G(li) ' , residente e domiciliado(al na

N'iÇ2iik5
na cidade de

, arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE ..BlqJ, pelo valor de R$ b!).!iÍ.)IO.l.:)

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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na

Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no imporá.e de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se
tratar, declaro por encerrado este arremate, sendo esta ATA assinada

pela leiloeira, pelojal arrematante

>CEP



® Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Bueno, 1235 ' Centro . CEP 13820-000 ' Jaguariúna/SP . Tel.: llgl 3867-9700 - Fax: í191 3867-285

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de
v\llJ.

denominado(al

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: gl)i'.ViO , portador(a)

do RG N' 0:.Ç\Pff?} ::l)t.1~8.'o , inscrito(al no CPF sob o N'

bem móvel correspondente ao

O lote arrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na

Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se

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

pela leiloeira, pelojal arrematante e outros participantes da sessão

Participantes



Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Buena, 1235 ' Centro . CEP 13820-000 ' Jaguariúna/SP . Tel.: 1191 3867-9700 ' Fax: 1191 3867-2856

ATA DE SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de bens móveis, FAZ SABER QUE os
LOTES í'u''l foram considerados DESERTOS, tendo em vista

que não houve nenhum ARREMATANTE interessado nesses lotes.

Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este Leilão.

Sendo esta ATA assinada pela leiloeira e por participantes da
sessão .

Participantes



© Prefeitura do Município de Jaguaríúna
R.: Alfredo Bueno. 1235 ' Centro . CEP 13820-000 ' Jaguariúna/SP . Tel.; 1191 3867-9700 B Fax: íl91 3867-2856

A

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de
ER

denominado(al

Qun:

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para. participação no leilão

e Serviços é: (3'4'Õ , portador(al

\ scrito(al no CPF sob o N'

residente e domiciliadojal na
., N' hq.S , Bairro

Oq$?iQ CtlX) , na cidade de

, arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE .@==5., pelo valor de R$. b.E)€1jiDecjil)

l }i$âj%rrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na

Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30(Z) do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se
tratar, declaro por encerrado este arremate, sendo esta ATA assinada

pela leiloeira, pelo(al arrematante e outros participantes da sessão,

riginal ao arrematante

> CEP

.Ü4 ].,À
Arrefnatante

Participantes
A
l

M



© Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Bueno. 1235 + Centro . CEP 13820-000 + Jaguariüna/SP e Tel.; 1191 3867-9700 ' Fax; 1191 3867-2856

ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

bens . móveis, ~ FAZ SABER QUE:

')$))Â., CÍ).Jx)JeN CQMli''(7' , denominadojal

AHREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: .<)1)e) , portadorjal

do RG N' a- scritojal no CPF sob o N'

\'2;}, (1)SS.Gl$1Q) Í")(- , residente e domiciliadojal na

'L(11.)\.) QDK)\)}(2L , N' ..!9.gZ.

CEP tBOt'bo li2;2a/ , na cidade de

arrematou o bem móvel correspondente ao

LOTE (2:lO....., pelo valor . de R$

1)(=bXlgtg'Àarrematado deverá 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 001/2020.

Ressalto que se o arrematante não realizar o pagamento incidirá na
Cláusula 10.0 e seguintes do Edital, onde é prevista a aplicação de multa

no importe de 30(% do valor do lote não pago. Nada mais havendo a se
tratar, declaro por encerrado este arremete, sendo esta ATA assinada

e outros participantes da sessão,

al ao arrematante.

\

>

y

\

\



© Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Bueno. 1235 ' Centro . CEP 13820-000 ' Jaguariúna/SP ' Tet.: llgl 3867-970a ' Fax: 1191 3867-2856

A

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

T: ©nLot,.==l
ARREMATANTE, cujo número de :inscrição para participação no leilão
realizada na Secretaria de Obras e serviços é: ..O.ã.P.l inscrita no

CNPJ n' com sede na

.ÇÀ.$11.. iliê:?lS? , Bairro

cidade de

pelo(al Senhor(al
portador(al do RG.:

inscritojal no CPF sob o N' matou o

bem móvel correspondente ao LOTE ...Sglig: pelo valor de R$

O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não

realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este

arremate, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, pelojal arrematante e

outros participantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao

Participantes



© Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Bueno. 1235 e Centro e CEP 13820-000 ' Jaguariúna/SP e Tel.: 1191 3867-9700 ' Fax: í191 3867-2856

ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras F Serviços é.: ..llàlê..i94. scrita no

N8. BqO..) Q;KQJ K:XI)i:),b -9E= sede na

, N' , Bairro

na cidade de

pelo(a) Senhor(al

Go'B .SG''? «O(:) . arrematou o

ao LOTE pelo valor de .iq

O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não

realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este

arremate, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, peloja) arrematante e

outros participantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao

>CEP

\

Participantes



® Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Alfredo Bueno. 1235 ' Centro . CEP 13820-000 ' Jaguariúna/SP . Tet.: 1191 3867-9700 ' Fax: í191 3867-2856

ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obrar e Serviços é: ..gP.?{ scrita no

Aq .3C.X ÜJ . â,':}.t@t.kl)l)(1)b com sede na

Bairro

cidade de

pelo(al Senhor(a)

> >

com

, N'

naCEP

inscrito(a) no CPF sob o N' .ç:2J' r ' K.À-''u . o'' Q '*''""''' , arrematou o

bem móvel correspondente ao LOTE ..qlfl\ pelo valor de R$

'BoS é:ã:) l )
O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não

realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este

arremate, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, peloja) arrematante e

outros participantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao

\

Participantes
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ATA DE SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

' «a«« dB"í'"'
ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão
realizada na Secretaria de Obras e S

mPJ «' (B .'&$À . bq'p'
,'V..~ú, G. Ldab.o v~rx.ed.No

cnp S%''9?''a'G
9

na ciclacle de

inscrito(al no CPF sob o N' Ç) LV2 . 5fCà ãS'B -CZ5 , arrematou o

bem móvel correspondente ao LOTE .1941 .valor de R$

+ü-m : .J-e~W' «.., -«.«k"'''t
O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não

realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este

arremete, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, pelo(a) arrematante e

outros participantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao



Prefeitura do Município de Jaguariúna
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

ARREMATANTE, cujo número de inscrição para l?participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e serviços é:. ISCO , inscrita no

CNPJ n' /tl-.flqc\(y2\0.Àm\.aA com sede na
. N' . Bairro

na cidade de

, neste ato representada pelo(al Senhorial

=Xl$àvxlc(} , portador(al , do RG.: '3P I'-);?.\ '(g,qçi) ,

inscrito(al no CPF sob o N' matou o
bem móvel correspondente ao LOTE ..IZi=b.... pelo valor de R$

O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não

realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este

arremate, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, pelo(al arrematante e

outros participantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao

b n5.,.==1

>CEP

Participantes
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ATA DE $E$$:8Q PUBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de
SABER. , .- QUE:

Ê4wG=He:.:g:.:=:1:1
ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão
realizada na Secretaria de Obras e. Servicos é: (.,l.JX . inscrita no

CNPJ n' i'+ .Àa(À (1)àa,\<.tX.).L-Jlâ 'com sede na

. N' . Bairro

na cidade de

, neste ato representada pelo(a] Senhor(al

g. , portadorja) do RG.: 18X)..1<2K.'atei' ,
inscrito(al no CPF sob o N' c2'Ge GCR a .oe\xZ .'?)& , arrematou o

bem móvel correspondente ao LOTE ..$1g.!..., pelo valor de R$

9q ( e'""- À"''' ).

O lote arrematado deverá 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

:!pguintes do Edital Leilão 001/2020. Ressalto que se o arrematante não
realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este
arremete, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, pelojal arrematante e

outros participantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao

>CEP

.2

Participantes
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ATA DE SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

. .[%«Ú.Ü]B$a aM:.=:=]
ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Ser4ços é: .Ç..À)Z. inscrita no

A--\' ./\.ÀCX .lO(3..ig:lll$11111t /\Acom sede na

. N' . Bairro

na cidade de
neste ato representada pelo(al Senhor(al

portador(al do RG.: . ,
sob o N' çi2'6} '8àl Obi;l) 'i?).b . arrematou o

bem móvel correspondente ao LOTE ..$1$ valor de R$
r(DeD (ÇTJrm \)\XfX}N ).

O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não

realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30(% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este

arremete, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, pelojal arrematante e

'' outros participantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao

CEP

/

/

Arrematante

Participantes
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO LEILÃO OO1/2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 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 venda de

\d:s.=Ê=l
ARREMATANTE, cujo número de inscrição para participação no leilão

realizada na Secretaria de Obras e Serviços é: ...Çl?$11?g inscrita no
\"3r . N,ÀC\ C)at QI'kl.IXI)(lj'il'':!12 sede na

. N' . Bairro

na cidade de

, neste ato representí3da pelo(al Senhor(al

, portador(al do RG.; .ZÍI $'2S.(g,t4, él ,
inscritojal no CPF sob o N' âlGIÇ, - i2;(a b .Ç)\1:2 - 'Z)b., arrematou o

bem móve] correspondente ao LOTE .llg?l.\ pe]o va]or de ]S$

O lote arrematado deverá 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 001/2020. Ressalto que se o arrematante não

realizar o pagamento incidirá na Cláusula 10.0 e seguintes do Edital,

onde é prevista a aplicação de multa no importe de 30% do valor do lote

não pago. Nada mais havendo a se tratar, declaro por encerrado este

arremete, sendo esta ATA assinada pela leiloeira, pelo(al arrematante e

outros participantes da sessão, entregando neste ato uma via original ao

>
/= TT TI

Í.~A (
Arrematante

t


