
 
 

PORTARIA N° 988/2021 
 

Nomeia Leiloeiro Oficial para conduzir o 
certame do Leilão sob nº 001-2021, no 
Município de Serafina Corrêa, RS, e dá 
outras providências. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA - RS, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a necessidade de alienar, através de leilão e de acordo com a legislação 
vigente, bens móveis diversos de propriedade do município e que se encontram em 
diferentes estados de conservação, antieconômico, inservíveis, irrecuperáveis, ou 
reaproveitáveis por terceiros, medida esta de relevante interesse público.  
 

R E S O L V E 
 
Art. 1º Nomear e autorizar o Leiloeiro Público Oficial, Leandro Ferronatto, portador da 
matrícula nº 127/96, da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, para conduzir o certame do 
leilão público em data a ser marcada conjuntamente.  
Art. 2º O Leiloeiro realizará o leilão com estrita observância da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações e de acordo com o próprio Edital do certame.  
Art. 3º Compete ao Leiloeiro operacionalizar, divulgar, prestar contas, expedir documentos 
referentes às arrematações, produzir a ata circunstanciada e realizar todos os atos inerentes 
a sua função e objetivo fim da presente nomeação, inclusive, a Comissão processante no 
que couber.  
Art. 4º No interesse público, devidamente justificado, o Município poderá excluir, posterior a 
publicação do edital, itens do objeto editalício.  
Art. 5º Ressalvado o previsto no artigo anterior, o Município de Serafina Corrêa fica isento 
de pagamento de comissão ou reembolso de despesas com o leiloeiro, que cobrará apenas 
do arrematante comprador a comissão estipulada de 10% (dez) por cento.  
Art. 6º A Comissão Especial para reavaliação de bens inservíveis e integrantes do patrimônio 
municipal, destinados à alienação, foi nomeada através da Portaria nº 942/2021 e será a 
comissão processante do Leilão 001/2021.  
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor nesta data.  
   

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 07 de outubro de 2021. 
 

 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 
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