ATA DO LEILÃO PÚBLICO Ng 01/2021
As 09:00 horas do dia 25 de margo de 2021, na sala de reuniões do Instituto Federal
Farroupilha - Campus Santo Angelo, a leiloeira Adriana Clarice Henning, designada pela
Portaria n2 020 de 03 de fevereiro de 2021, acompanhando a sessão remotamente,
acompanhada pela equipe de apoio, constituída pelos servidores Tiago Benetti, Ivan Jacson
Preuss e Luis Henrique Loose, deu inicio aos trabalhos relativos à habilitação, ao recebimento
das propostas de prego e demais procedimentos relativos 5 alienação de produtos agrícolas,
objeto do Processo Administrativo 23719.000160/2021-09, sendo registrada a presença dos
representantes dos seguintes interessados:
1. Anderson Roberto Teloeken

Após a conferência da documentação de habilitação e verificação da autenticidade do
representante presente, foram declarados aptos a prosseguir no certame os seguintes
interessados:
1. Anderson Roberto Teloeken

Foram abertas, examinadas e rubricadas pela COMISSÃO e pelos licitantes presentes, as
seguintes propostas escritas:
1. Anderson Roberto Teloeken

Após a fase de lances verbais os participantes foram classificados na seguinte ordem de
maiores lances:
Licitante

Lance Final
R$ 160,61 (soja)
R$ 77,77 (milho)

19. Anderson Roberto Teloeken

Nada mais havendo para constar, foram encerrados os trabalhos, e eu, Tiago Benetti, que os
secretariei, lavrei a • - ente ATA, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por mim,
pela comissão, • - os Ii itantes presentes.
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DESPACHO Nº 2928/2021 - CLCSAN (11.01.08.02.03.03)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Santo Ângelo-RS, 25 de março de 2021.

Declaro que participei da sessão pública através de chamada de videoconferência, presenciando todos os atos registrados na ata, a
qual ratifico.
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