
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS

EDITAL N° 001/2019

MODALIDADE LEILÃO

O MUNICÍPIO DE GARRUCHOS/RS, no uso de suas atribuições legais e
de conformidade com a Lei n° 8,666/93 e suas alterações, bem como autorização
Judicial proferida nos autos do processo n° 122/1.15.0000618-4, toma público, para
conhecimento dos interessados que através do Leiloeiro Publico Oficial designado pelo
Decreto Administrativo n° 004/2019, Sr. JOÃO ANTÓNIO CARGNELUTTI levará a
Leilão a quern maior lance oferecer, a partir da avaliação, no dia 26/O9/2019, ás
10:30hs, na Secretaria de Obras, Rua Mahmud Yussef Nasser, centro,
Garruchos/RS, os bens abaixo descritos, no estado de conservação em que
encontram:

RELAÇÃO DOS BENS;

se

LOTE
01

02

03

O4

05

06

07

O8

09

10

DESCRIÇÃO
Um Fíat/Uno Attractive 1.4, ano 2011/12, placas ISA-7951, azul,
álcool/gasolina, REMAVAM 0333737954, funcionando, em regular
estado
Um micro onibus Fiat/Ducato MC TCA MIC 2.3L 16V, ano 2012/13,
placas ITP-8868, azul, diesel, RENAVAM 0490505708, cap. 16 pessoas
(motor com problema e faltando peças, caixa de câmbio quebrada,
desmontada e faltando peças, falta suspensão e rodado dianteiro, falta
pneus)
Um microônibus Fiat/Ducato MC TCA MIC, 2.3 L, 16 v, ano 2012/13,
placas ITP-8881, azul, diesel, RENAVAM 0490505120, cap. 16 pessoas
(motor com defeito e faltando peças, caixa de câmbio quebrada,
desmontada e faltando peças, suspensão incompleta, freios faltando peças
e faltando duas rodas)
Um Renault/Sandero EXP 101 6V, ano 2008/08, píacas ÍOT-7229,
branco, RENAVAM 966702336, álcool/gasolina, 4 portas (motor
fundido e desmontado)
Um Ford/Versailles 1.8 I GL, ano 1996/96, placas IFI-0557, preto,
gasolina, RENAVAM 0660018446, 4 portas (motor com vazamento).
Um Chevroíet/Ciassic LS, ano 2011/12, placas ISA-2883, branco,
álcool/gasolina, RENAVAM 332875822 (sem motor).
Um Chevrolet/Classie LS, ano 2011/12, placas ISA-2882, branco,
álcool/gasolina, RENAVAM 332877302 (motor semidesmontado e sem
funcionamento, caixa de cambio quebrada)
Um VW/GOL 1.0, ano 2006/07, placas INF-7708, branco,
álcooVgasolina, RENAVAM 0890707758, 4 portas (motor
semidesmontado e sem funcionamento)
Um FIAT UNO ATTRACTJVE, ano 2011/12, placas ISB-6259,
RENAVAM 00335460437, azul, álcool/gasolina, 4 portas (motor não
funciona, sem suspensão)
Um FIAT/UNO ECONOMY, ano 2012/12, azul, placas ITG-5443,
RENAVAM 00467058989, álcool/gasolina, 4 portas (com motor
desmontado)

_AVALJAÇAO
R$ 12.000,00

RS 20.000,00

RS 15,000,00
i

R$ 9.000,00

j
'1

m 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 1.000,00

RS 2.000,00

RS 3.500,00

RS 3.000,00



11 Um ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE A8 ON, placas IKB-9457, ano
2001/01, RENAVAM 00761123024, azul, diesel, cap. 28 passageiros
(falta setor de direçâo, parte elétrica danificada, vidro traseiro quebrado)

RS 6,000,00

12 Um FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.4, placas ISA-7948, ano 2011/12,
RENAVAM 00333736290, azul, álcool/gasolina, 4 portas, (motor semi
desmontado, vidro traseiro quebrado, falta suspensão dianteira esquerda)

RS 9.000,00

14

15

16

Uma VW/KOMBI ESCOLAR, placa ILC-6025 ano 2002/03, renavam
800966589, branca, gasolina,jgap^ 15 passageiros (motor nâ£ funciona)^
Uma VW/KOMBI LOTAÇÃO, placas IPP-0429, ano 2009/09,
RENAVAM 00128331356, branco, álcool/gasolina, cap. 12 passageiros,
(motor não funcionaefaltajjggas, correia dentada arrebentada) __
Uma VW/KOMBI ESCOLAR, pjacas ÍKN-8672, ano 2003/02,
renavam 777858177, branco, gasolina, cap. 15 passageiros (sem motor e
caixa)

RS 3.000,00

RS 8.000,í

RS 600,(

17

18

19

20

Um micro-ônibus FIAT/DUCATTO MC TCA MIC, 23 L 16 V placas
ITO-6586, ano 2012/13, RENAVAM 00488319323, azul, diesel (motor
com problema e faltando peças, caixa de câmbio quebrada» desmontada e
fajtandbj^cas)

RS 22.000,00

Um CAMINHÃO BASCULANTE MB L 1313, placas IMF-4Q30, ano
1982/83, renavam 563404442, amarelo, diesel, com caçamba,
funcionando (parte elétrica não funciona) _______

RS 9.000,00

Um MARCOPOLOA'OLARE W9 ON, placas ITC-6804, RENAVAM
00467345279, ano 2012/12, prata, díesel, cap. 31 passageiros (modulo de
jnjeção ausente, faltando duas rodas, dois vidros laterais quebrados}
Uma MOTONWELADORA CATERPILLAR, modelo 120B, ano
1975, número de série 64U3147, serie B, amarela, motor funcionando.
Um TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D5E, modelo PS ano 1995,
número de série SCM 00289, amarelo (motor fundido e comando
hidráulico da pá não está funcionando)
OBS: os motores originais estão trocados, o da moto niveladora está no
trator esteira e o da moto niveladora está no trator esteira.

RS 80.000,00

RS 28.000,00

21
22

23

24

26
27

28

Um ROLO COMPACTADQR, rebocado, vibratório, Agrítec, amarelo
Um CAMINHÃO BASCULANTE MB/L 1113, placas IFL-7712^ ano
1976/76, renavam 579628876, diesel, vermelho (documento registra cor
vermelha porem esta pintado de amarelo) - motor funcionando, caçamba
Rondon, quebrada ao meio.

R$ 3.000,00
RS 9.000,00

Uma VW/KOMBI ESCOLAR, placas 1KR-8460, ano 2002/02,
RENAVAM 784417946, gasolina, branca, (sem motor, sem caixa de
câmbio)

RS 800,00

Um TANQUE PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS LÍQUIDOS,
marca Agrimetal, cap. 2.000 litros, azul, sobre carreta de transporte, para
tracionamento
Aproximadamente 300 pneus usados

RS 400,00

~R$500,00

Sucatas diversas (computadores, ar condicionado, lava jato, roçadeira,
máquinas de escrever, fogão a gás 4 bocas tipo industrial, fogão
Industrial com forno fechadura com vidros, geladeira, cadeiras,
compressor de ar, balanças, autoclaves, armações para toldo em estrutura
de ferro)

RS 600,00

Uma FIAT/STRADA WORKING AMBULÂNCIA, placas ÍLJ-2432,
ano 2003/03, renavam 00810973146, branca, gasolina (motor não
funciona, sem rodas gjgj^pjij^^ein^uspensâo. em péssimo estado)

RS 500,00



29

30

31

32

33

34

35

38

39
40

Um FIAT/PALIO FIRE, placas IWS-9683, ano 2015/16, raiavam
1060073932, branco, álcool/gasolina, funcionando
Um VW/KOMB1 ESCOLAR, placas JPT-4655, ano 2009/09,
RENA V AM 00140855882, branca, álcool/gasolina, cap. 15 passageiros,
em regular estado.
Um VW/IIP TAKE MA, placas 1VX-5218, ano 2014/15, RENAVAM
1018541737, branco, álcool/gasolina, 4 portas., funcionando
Um FIAT/PALIO FIRE, placas IWS 9692, ano 2015/16, RENAVAM
1060073339, branco, álcool/gasolina
Um Chevrolet/Clasnc LS, placas ISA-2881, ano 2011//12, renavam
332879127, branco, álcool/gasolina, 4 portas, funcionando
Um ÔNIBUS SCANIA F113 HL, placas IHK-0773, ano 1992/92,
renavam 564273910, diesel, branco, motor F113 HL, unidade móvel de
saúde para ambulatório e gabinete odontológico.
Um FORD/FIESTA 1.6 Flex, placas 1PR-6179, ano 2009/09,
RENAVAM 134680804, branco, álcool/gasolina, 4 portas, funcionando.
Uma CARREGADEIRA, Michigan, modelo 75 HD, ano 1975, amarela,
motor em funcionamento
Uma ENFARDADEIRA, Nogueira, Express 4030, ano 2007, vermelha
Uma SEGADEIRA, Nogueira, SN165, ano 2007, vermelha

RS 10.000,00

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 9,000,00
j

RS 8.000,00

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 25.000,00

RS 2.000,00
RS 1.000,00 í

2- Os veículos, maquinados e demais objetos deste leilão encontrar-se-ão e expostos
para vistoria, a partir do dia 23 d* setembro de 2019, no horário das O7:30 às
13:3O, no endereço Rua Mahmud Yussef Nasser, Garagem das Máquinas da
Prefeitura Municipal de Garruchos-RS,

3- As vendas serão efetuadas a quem maior lance oferecer, não inferior ao preço
mínimo estipulado, com pagamento integral â vista, mais {+} 5% (cinco por cento) do
valor ao leiloeiro, no ato da arrematação.

p
4- Os veículos automotores/maquinários serão vendidos no estado em que se
encontram, não se responsabilizando a Administração Municipal, por qualquer reparo
ou transporte dos mesmos. Os veículos/maquinários serão leiloados em lotes
individualizados.

5- Poderão participar do leilão pessoas físicas portadoras de Carteira de Identidade e
CPF, bem como as pessoas Jurídicas devidamente registradas no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ, excluídos os membros da Comissão Licitante e demais
servidores deste Município.

6- Eventuais impostos, taxas ou outras despesas, que venham incidir sobre a venda
dos bens arrematados, correrão por conta do arrematante.

7- A comissão Licitante reserva-se no direito de proceder, até 24 (vinte e quatro) horas
antes do leilão, quaisquer alterações, que vierem a ser consideradas Indispensáveis.

8- Os arrematantes terão o prazo de 10 dias úteis, a contar do leilão, para a retirada
do (s) lote (s), adquirido (s), findo o qual, fica a Comissão de Licitação liberada para
adotar as medidas que julgar conveniente.



9- A liberação dos bens arrematados somente se fará após a comprovação do
pagamento junto ao Município.

110- As operações, cujo pagamento se der em cheque, somente serão concretizados
após a compensação bancária deste.

11- Considera-se automaticamente anulada a arrematação, nos casos de pagamento
em cheque que for devolvido ou sustado, qualquer que seja o motivo.

12- O arrematante inadimplente perde o valor de 5% (cinco por cento) dado em
comissão ao Leiloeiro, responde de acordo com as sanções previstas na Lei 8,666/93
e de acordo com o Código Penal,

13- A comissão de Licitação disporá dos veículos com a documentação na forma em
que se encontram, cabendo ao arrematante a responsabilidade sobre tributos e taxas,
pertinentes à Transferência junto ao DETRAN»

14- Nos casos de existência de multas ou impostos atrasados, estes, até a data da
arrematação, são de responsabilidade do Município e» desta data em diante, de
responsabilidade do arrematante.

15- As dúvidas surgidas neste Edital serão interpretadas de acordo com a Lei Federal
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

16- Os casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação, na
forma da lei, no âmbito do procedimento administrativo.

17- Fica eleito o Foro da Comarca de Santo António das Missões/RS para dirimir,
judicialmente, as questões oriundas deste procedimento Licitatôrio, não se aceitando
qualquer outro, por mais privilegiado qu0 seja.

Garruchos/RS, 28 de Agosto de 2019.

Prefeito Municipal1


