
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE ITATI  

 

 

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023 

 
Edital de licitação, na modalidade Leilão, tipo oferta do maiorpreço, 

para venda de bens móveis inservíveis para a AdministraçãoPública. 

 
 

O MUNICÍPIO DE ITATI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
04.158.995/0001-74 com sede na cidade De Itati/RS representada pelo Sr.Flori Werb, Prefeito Municipal, 
brasileiro, portador do CPF nº 895.995.270-20 torna pública a realização da presente LICITAÇÃO, modalidade 
LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE, para venda de bens móveis declarados inservíveis para a Administração Pública 
Municipal, a ser realizado conforme os termos deste edital e regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junhode 
1993 e suas alterações posteriores. 

 

1. DATA E HORÁRIO: 

1.1 O leilão será realizado online, iniciando em 28 de março de 2023, às 10:00 horas com encerramento 30 
(trinta) segundos após o último lance, no seguinte endereço eletrônico: www.bianchileiloes.com.br.  Fone 
(51)21171001, (55)991622768 ou (51)996194343 

1.2 Eventual alteração da data de realização do certame será comunicada por meio de publicação em jornalde 
circulação no estado, e no sítio eletrônico do Município: https://itati.rs.gov.br/ com no mínimo três dias de 
antecedência. 

 

2. DO OBJETO: 

2.1 O presente Leilão tem como objetivo exclusivamente a venda de bens móveis declarados inservíveis para 
a Administração Pública Municipal. 

2.2 Serão levados a Leilão um total de 18(dezoito) lotes, cujo bem e suas respectivas descrições e preço de 
avaliação encontram-se no Item 2.8 deste Edital. 

2.3 O Município de Itati/RS reserva-se o direito de retirar do Leilão ou alterar qualquer ou todos os lotes até a 
data de abertura do certame. 

2.4 Os bens encontrar-se-ão disponíveis para exame entre os dias 22, 23 e 24  entre as 08hs00min às 
11hs00min no período da manhã e entre às 13hs00min as 16hs00min no período da tarde. 

2.5 Os interessados que desejarem examinar os bens deverão agendar sua visita, através do telefone 
(51)99939-5566, com o Servidor Leosi Konig ou Rute Klein por meio de e-mail, a ser enviado para o endereço 
eletrônico licita.compras@itati.rs.gov.br, com no mínimo 03 (três) dias de antecedência. O agendamento será 
realizado de acordo com a disponibilidade de horários, de modo que cada interessado realize a visitação 
individualmente. 

2.6 Os interessados poderão examinar os bens constantes dos lotes levados a Leilão, sendo-lhes vedada a 
realização de testes de direção (test drive), teste de funcionamento e outros similares. 

2.7 O interessado, ao oferecer seu lance, confirma aceitar receber o bem ou os bens componentes do lote 
almejado nas condições em que se encontrarem nomomento do leilão, caso seja declarado vencedor. 

 

2.8 DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS: 

http://www.bianchileiloes.com.br/
https://itati.rs.gov.br/
mailto:licita.compras@itati.rs.gov.br


 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE ITATI  

 

 
LOTE 01 - VEÍCULO VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII,  placas IUC-6067, ano/modelo 2013, flex, cor  branca.  Valor lance 

Inicial R$ 16.000,00. 

 

LOTE 02  -  VEÍCULO VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII,  placas  ITK-0784, ano/modelo 2012/2013, flex, cor prata. Valor 

lance Inicial R$ 20.000,00. 

 

 

LOTE 03  -   VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ, placas IVK-0586, ano/modelo 2014, gasolina, cor branca. Valor 

lance Inicial R$ 19.000,00. 

 

 

LOTE 04  -  VEÍCULO GM/ VECTRA SEDAN ELEGANCE, placas IQT2175, ano/modelo 2010, gasolina, cor preta. Valor 

lance Inicial R$ 18.000,00. 

 

 

LOTE 05  -  VEÍCULO  I/M.BENZ 415 DI SPLINTERM, placas IUB1224, ano/modelo 2012/ 2013, diesel, cor prata, 

tipo microonibus. Valor lance Inicial R$ 30.000,00. 

 

 

LOTE 06 – VEÍCULO I/M.BENZ CDI SPR TCA AMBULÂNCIA, placas ITV-1750, ano/modelo 2012, cor branca, tipo 

caminhão. Valor lance Inicial R$ 15.000,00. 

 

 

LOTE 07 -  VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0, placas IUG 6489, ano/modelo 2013, cor branca. Valor lance Inicial R$ 

15.000,00. 

 

LOTE 08 -  VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, placas IUA 3721, ano/modelo 2012/2013, cor fantasia. Valor lance 

Inicial R$ 4.000,00. 

 

LOTE 09 – VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0, placas IXO-5382, ano/modelo 2016/2017, cor Branca. Valor do lance 

Inicial R$ 19.000,00 

 

LOTE 10 - ROLO COMPACTADOR REBOCÁVEL,  EQUIPADO COM COM PÉ DE CARNEIRO. Valor lance Inicial R$ 

20.000,00. 

 

 

LOTE 11  – IMPLEMENTO AGRÍCOLA BATEDOR DE CEREAIS, cor azul, com cardan e pneu. Valor lance Inicial R$ 

1.500,00. 

 

LOTE 12 - IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA PARA TRATOR, cor verde. Valor lance Inicial R$ 3.500,00. 

 

LOTE 13 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ARADO MANUAL PARA TRATOR SEMI-NOVO, cor laranja. Valor lance Inicial 
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R$ 2.500,00. 

 

LOTE 14 -  IMPLEMENTO AGRÍCOLA ENCANTEIRADEIRA, cor verde. Valor lance Inicial R$ 5.000,00 

 

 

LOTE 15 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA BATEDOR DE CEREAIS, cor amarela. Valor lance Inicial R$ 1.500,00 

 

 

LOTE 16 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ARADO SUBSOLADOR 5 HASTES, COR AZUL. Valor lance Inicial R$ 3.000,00 

 

 

LOTE 17 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE ACOPLAR EM TRATOR, cor laranja, marca MFW, 

modelo harpia 515. Valor lance Inicial R$ 25.000,00 

 

 

LOTE 18 - ESTRUTURA DE ARADO, cor vermelho. Valor lance Inicial R$ 200,00.  

 

 
 

3. DA LOCALIZAÇÃO DOS BENS: 
 

3.1 Os bens objeto do presente Leilão encontram-se localizados na Prefeitura Municipal de Itati. 
 

4. DA CLIENTELA: 

4.1 Poderão participar do leilão, pessoas jurídicas ou físicas, maiores de idade ou emancipadas, ou seus 
procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato, ou cópia devidamente 
autenticada, os quais deverão apresentar, necessariamente, seus documentos de identificação no ato do 
acerto,quando da identificação do comprador. 

4.2 Não poderão participar deste leilão os servidores do Município de ITATI/RS, e seus parentes consanguíneos 
ou afins. 

4.3 O arrematante deverá cadastrar-se previamente no site da BIANCHI LEILÕES, aceitar os termos de 
funcionamento da ferramenta e aguardar a validação das informações cadastrais, condição para habilitação e 
oferta de lances. 

4.4 Todos os participantes do leilão estarão sujeitos ao disposto no artigo 335, do Código Penal Brasileiro: 
Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência: “Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência 
pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por 
entidade para estatal;afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência,grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena 
correspondente à violência.” 

4.5 Os lances oferecidos via internet não garantem direitos ao participante em caso de recusado leiloeiro,por 
qualquer ocorrência, tais como, quedas ou falhas no sistema, da conexão de internet, linha telefônica ou 
quaisquer outras ocorrências, posto que a internet e o site do leiloeiro são apenas facilitadores de oferta. Ao 
optar por esta forma de participação no leilão, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação a esse respeito. 
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4.6 O arrematante que descumprir com as obrigações e pagamento poderá ter o seu cadastro bloqueado e 
impossibilitado de participar de leilões online e presenciais. 

4.7 É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma negociar os 
seus lotes arrematados, antes do pagamento e da extração da nota de venda. Não haverá em hipótes e alguma 
substituição de notas e o fornecimento de segundas vias para terceiros não será feito. 

4.8 A entidade ofertante não reconhecerá reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a 
transacionar o produto adquirido no presente Leilão 

 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO: 

5.1 Os lotes serão vendidos no estado de conservação e nas condições de funcionamento em que se 
encontram, sendo de exclusiva atribuição do pretenso arrematante verificar o estado de conservação dos bens 
e suas especificações antes do leilão, haja vista a possibilidade de ocorrerem erros tipográficos quanto à 
confecção do catálogo. Dessa forma, a visitação dos bens torna-se imprescindível, não cabendo reclamações 
posteriores à realização do pregão quanto a erros na listagemdosbens. 

5.2 Cada lote será discriminado individualmente, contendo breve descrição do bem e o valor mínimo de 
arrematação. Até a data da realização do leilão, o leiloeiro e/ou os comitentes, poderão retirar parte dos lotes 
ou total dos mesmos, bem como, as avaliações poderão ser reajustadas para mais ou para menos, sem que 
isso gere direito a terceiros. 

5.3 Os bens serão vendidos à vista, a quem maior lance oferecer, não inferior a avaliação. As vendas serão 
realizadas em caráter irrevogável e irretratável, não cabendo ao arrematante qualquer recusa, pedido de 
redução de preço ou solicitação de qualquer vantagem não prevista neste edital. 

5.4 Sobre o valor das arrematações será acrescido o percentual de 5% (cinco por cento) referente à comissão 
do leiloeiro. 

5.5 As notas devenda serão extraídas em nome do licitante vencedor identificado no sistema do Leilão. 

5.6 Em caso de aquisição em nome de pessoa jurídica, o representante da mesma deverá portar o Cartão do 
CNPJ/Mfe Inscrição Estadual ou fotocópia autenticada dos mesmos, no ato do acerto e retirada de mercadoria. 

5.7 As arrematações deverão ser pagas até o 2º dia útil, após o término do leilão, observado o disposto no 
item 8 – DO PAGAMENTO. 

5.8 Todas as notas de vendas deverão ser emitidas pelo Leiloeiro e consignarão o valor da arrematação emodo 
de pagamento, se em moeda nacional ou cheque. Não haverá, em hipótese alguma, substituição de notas e 
o fornecimento de segundas vias para terceiros. 

5.9 É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma negociar os 
seus lotes arrematados, antes do pagamento e da extração da nota de venda. 

5.10 O Leiloeiro Público Oficial e o Município de ITATI/RS não se enquadram nas condições de fornecedores, 
intermediários, ou comerciantes, sendo aqueles, meros mandatários, ficando eximidos de eventuais 
responsabilidades por defeitos ou vícios ocultos que possam existir, nos termos do art. 663, do Código Civil 
Brasileiro, bem como de qualquer responsabilidade em caso de evicção (art. 448 do Código Civil Brasileiro) e 
ou tributária, relativamente aos bens alienados (vendidos). Frise-se, ademais, ser inaplicável ao presente feito, 
a legislação consumerista. 

5.11 À entidade ofertante, até o momento da abertura do leilão, é reservado o direito de retirar, a qualquer 
tempo, quaisquer dos lotes constantes no Edital, sem que isso derive qualquer direito de indenização aos 
participantes 

5.12 Antes da retirada dos bens objeto do leilão, o Município de Itati/RS poderá, no interesse público e desde 
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que em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, revogar este leilão, parcial ou totalmente, 
devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, 
quer mediante provocação de terceiros, oportunidade em que os valores pagos serão integralmente 
devolvidos. 

6. DO ICMS: 

6.1 O ICMS não será cobrado e recolhido pelo leiloeiro,ficando na responsabilidade do arrematante. 

6.2 Impostos de qualquer natureza, inclusive ICMS decorrente do transporte dos bens até o destino, serão de 
inteira responsabilidade do arrematante, devendo este providenciar documentação hábil para tal finalidade -
tanto para operações estaduais como para interestaduais - excluindo o leiloeiro e o comitente vendedor por 
eventuais autuações. 

 

7. DOS LANCES: 

7.1 Os lances serão efetuados exclusivamente na forma online, através dos itens do leiloeiro designado 
(www.bianchileiloes.com.br), a partir do preço mínimo estabelecido, considerando-se vencedor o licitante que 
houver proposto a maior oferta em moeda corrente do País. 

7.2 Pra efetuar o lance o cliente deverá realizar um cadastro no site: www.bianchileiloes.com.br, e posterior 
mente será enviado uma senha para o e-mail cadastrado, somente assim poderá ofertar lances. 

7.3 Não será admitida nesta licitação a participação, direta ou indiretamente, de servidores do Município de 
ITATI/RS. 

7.4 É vedada a participação dos que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiver o necessário 
discernimento das práticas dos seus atos. 

7.5 É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas que deixaram de cumprir suas obrigações em leilões 
anteriores. 

 

8. DO PAGAMENTO: 

8.1 As COMISSÕES DO LEILOEIRO deverão ser pagas até 2º dia útil, após o término do leilão, pagamento 
bancário ou transferência online, nominal ao DIONIR BIANCHI, CPF: 733.582.409-59.  

8.1.1 O pagamento da arrematação do bem será por transferências e/ou depósitos deverá ser feito na seguinte 
conta bancária: Banco Banrisul (041), Agência: 0901 Conta: 04.064851.0-6. 

8.1.2 A liberação do bem ao arrematante somente ocorrerá após a confirmação da transação bancária, com o 
ingresso do numerário na conta acima informada. 

8.2 Correrá por conta do arrematante o pagamento da comissão ao Leiloeiro Oficial, cujo valor fica fixado em 
5% (cinco por cento)sobre o valor do lote arrematado, imediatamente após a arrematação. 

8.2.1 A forma de pagamento da comissão ao Leiloeiro será fixada por este, ficando livre a negociação. 

8.2.2 O Município de ITATI/RS não se responsabiliza pelo pagamento da comissão de que trata o item 8.2, cuja 
responsabilidade fica exclusivamente a cargo daquele que ofereceu o lance vencedor. 

8.3 Os recibos serão extraídos em nome do licitante vencedor, identificando e qualificado no ato do Leilão, 
ficando vedada a substituição por outro. 

8.4 Ocorrendo força maior ou caso fortuito, no interregno de tempo entre a data da realização do leilão e da 
retirada dos bens, que impeça a entrega dos mesmo, fica resolvida a obrigação mediante a restituição do valor 
pago. 

http://www.bianchileiloes.com.br/
http://www.bianchileiloes.com.br/
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9. DA ENTREGA E RETIRADA DOS BENS: 

9.1 Os bens arrematados ficarão à disposição do arrematante 4 (quatro) dias úteis após a homologação do 
resultado do leilão, nos casos de pagamento feito em moeda; sendo o pagamento feito por ordem de 
pagamento bancário ou transferência on line, os bens ficarão à disposição do arrematante 4 (quatro) dias úteis 
após a confirmação da operação bancária. 

9.2 O arrematante deverá agendar a retirada com o servidor Valmir Correa de Moraes, por meio de e-mail, a 
ser enviado para o endereço eletrônico: adm.fazenda@itati.rs.gov.br, ou telefone de contato 51 36285104, ou 
51 9 99395566. 

9.3 A remoção do item arrematado ficará sob responsabilidade exclusiva do arrematante, inclusive quanto aos 
custos da operação. 

9.4 Transcorrido o prazo do item 9.1, o arrematante será considerado em mora e ser-lhe-á aplicada multa no 
valor de 2% sobre o valor da arrematação; quando a mora for superior a 15 (quinze) dias, incidirá o arrematante 
em cláusula penal no valor correspondente a 10% do valor atualizado da arrematação; transcorrido 30 (trinta) 
dias, o adquirente perderá o direito ao bem arrematado, que será declarado abandonado, e ao valor da 
arrematação, sem prejuízo das demais sanções. 

9.5 É expressamente vedado ao arrematante vencedor ceder, vender, permutar ou negociar sob qualquer 
forma os bens arrematados antes do pagamento e emissão dos recibos. 

9.6 Não haverá sob-hipótese alguma,substituição dos recibos. 

9.7 Será declarado abandonado o produto arrematado que não seja retirado do recinto armazenador no prazo 
máximo de 07 (sete) dias corridos, contados da data agendada para retirada, hipótese em que a arrematação 
será cancelada, sem que caiba ao arrematante o direito de restituição dos valores pagos, inclusive as referentes 
à comissão do leiloeiro, sem prejuízo da aplicação da penalidade de multa prevista neste Edital. Os bens serão 
automaticamente reincorporados ao patrimônio das entidades ofertantes. 

9.8 O arrematante, por ocasião do recebimento dos bens arrematados, assinará recibo da entrega do 
respectivo lote e o retirará de imediato, em sua integralidade, não podendo fazê-lo de forma fracionada. 

 

10. DA ATA E DO EDITAL: 

10.1 Encerrado o Leilão, será lavra da ata circunstanciada, no ato do leilão, contendo, entre outras, as 
seguintes informações: 
a) Todos os lances ofertados para cada bem ou, pelo menos,os três maiores; 

b) Nome completo, CPF/CNPJ, identidade, endereço e telefone do arrematante vencedor; 

c) Valor do lance vencedor ofertado; 

d) Forma de pagamento transferência ou depósito na conta indicado pelo Município; 

e) Esclarecimentos detalhados – bem por bem - sobre o trabalho realizado para oferecimento dos bens, 

indicando, inclusive, nomes, endereços e outros dados relevantes das pessoas contatadas, informando, 

ainda, quais foram os motivos que dificultaram a arremataçãodos bens; 

f) Demais fatos relevantes ocorridos no Leilão, inclusive a não ocorrência de lance para determinado lote; 

g) Cópia dos Autos de Arrematação, e dos recibos das comissões pagas pelos arrematantes vencedores; 

h) Informações ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade ocorrida na execução dos serviços, mesmo 

mailto:adm.fazenda@itati.rs.gov.br
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que estes não sejam de sua competência. 

10.2 A ata será assinada pelo Leiloeiro. 

10.3 A publicação do extrato da Ata ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis após sua apresentação no sítio 
eletrônico do Município, ficando a versão integral disponível no Mural de Publicações do Município. 

10.4 O Extrato deste Edital e todos os demais que lhe forem pertinentes, serão publicados em jornal de 
circulação no Estado do Rio Grande do Sul, e no sítio eletrônico do município: www.itati.rs.gov.br e no sítio 
eletrônico do Leiloeiro: www.bianchileiloes.com.br. 

10.5 O Edital relativo ao presente Leilão permanecerá à disposição dos interessados no mural de publicações 
da Prefeitura Municipal de Itati/RS, na rua Nestor Becker, SN, podendo ser consultado das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min às 17h00min, de segundas-feiras a sextas-feiras, até a data de realização do 
certame. 

10.6 O interessado em participar do Leilão poderá obter cópia do presente edital, gratuitamente. 

10.6.1 A cópia será fornecida exclusivamente em meio eletrônico, no formato “.pdf”, sendo vedada qualquer 
alteração em seu conteúdo, sendo ônus do interessado oferecer mídia ou pendrive para gravação ou informar 
endereço eletrônico de correspondência para envio. 

10.7 Quaisquer esclarecimentos poderão ser requeridos até o dia anterior ao de realização do certame, através 
de solicitação enviada ao e-mail licita.compras@itati.rs.gov.br. No dia da realização do certame, eventuais 
dúvidas poderão ser sanadas pelo Leiloeiro ou pelo(s) membro(s)da comissão que se fizerem presente. 

 

11. DAS PENALIDADES: 

11.1 A inobservância às prescrições impostas por este Edital, em especial quanto ao pagamento, sujeita o 
licitante às seguintes penalidades indicadas no artigo 87, inciso III e IV, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

11.1.1 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal, por um prazo não superior a 02 (dois)anos. 

11.1.2 Declaração de inidoneidade para cotar ou contratar na área da Administração Pública, até sua 
reabilitação perante a autoridade aplicadora da medida punitiva. 

11.2 As sanções previstas nos subitens 11.1.1 e 11.1.2, são aplicáveis também às pessoas jurídicas que se 
envolverem na prática de atos ilícitos nocivo sao Leilão, especialmente os tipificados nos artigos 90, 93 e 95 da 
Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, cumulando-se ditas sanções com as demais penalidades cominadas nos 
referidos artigos. 

11.3 O arrematante que não efetuar o pagamento integral do valor do bem arrematado perderá o valor 
descrito no item 8.1, bem como a comissão do Leiloeiro, sem prejuízo das penalidades acima descritas. 

 

12. DO DIREITO DE PETIÇÃO: 

12.1 Dos atos de administração decorrentes da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
conforme disposto no artigo 109, cabem: 
a) Recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis acontar da data da realização do leilão do ato ou lavratura da ata 

nos casos de: 

I. Habilitação ou inabilitação da licitante; 

http://www.itati.rs.gov.br/
http://www.bianchileiloes.com.br/
mailto:licita.compras@itati.rs.gov.br
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II. Anulação ou revogação do Leilão; 

III. Aplicação de pena de suspensão temporária. 

b) Representação no prazo de 02(dois) dias úteis da intimação da decisão; 

c) Relacionada como objeto do Leilão, de que não caiba recurso hierárquico; 

d) Pedido de reconsideração, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração, no prazo de 02(dois) dias úteis da intimação do ato. 

 
13. DOS RECURSOS: 

13.1 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, a 
qualpoderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

13.2 Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 
 

14. REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN-RS: 

14.1 Todas as despesas referentesà remarcação, se necessária, transferência de propriedade dos bens móveis, 
transporte, IPVA e Seguro Obrigatório a contar da data do Leilão, correrão por conta dos arrematantes, nos 
termos da seguinte Lei Federal 9.503/1997, 12.977/2014, Lei estadual 14.787/2015 e Lei estadual 12.745/2007, 
14.121/2012, e Lei 14.787 de 2015 Decreto Estadual 51.990/2014. 

14.2 O Município, reserva-se o direito de realizar a comunicação de venda no DETRAN, imediatamente após o 
leilão. 

14.3 O arrematante, assume a responsabilidade de realizar laudos de INMETRO quando necessário para fins 
de regularização. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 

15.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação daLei 
8.666/93, devendo protocolar o pedido até (5) cinco dias úteis antes da data fixada para o Leilão, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da representação a que 
alude o art. 113, §1º, da Lei 8.666/93. 

15.2 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração deste edital capaz de afetar a formulação das 
propostas, será, então, designada nova data para a realização do leilão. 

15.3 A impugnação, feita tempestivamente pelo arrematante, não obstará sua participação neste Leilão, até a 
decisão definitiva. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1 Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos aos artigos 87 a 99 da Lei nº 8.666/93, e ao artigo 335,do 
Código Penal Brasileiro, “verbis”: 

“Art. 335.Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida 

pela administração federal, estadual ou municipal, ou porentida de para estatal; afastar ou procurar 
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afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça fraude ou oferecimento de 

vantagem: 

Pena-detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, além da pena correspondente à violência. 

Parágrafo único: Incorrena mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da 

vantagem oferecida.” 

16.2 O Município de Itati/rs, não reconhecerá reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a 
transacionar os bens adquiridos no presente Leilão. 

16.3 O edital não importa em obrigação de venda, desde que os lances não atinjam o valor de avaliação. 

16.4 Ao sinalizar o valor do lance, o arrematante declara para todos os fins e efeitos, que teve oportunidade 
para examinar o(s) bem(ns) e teve ampla oportunidade de contar com a assessoria de técnicos de sua 
confiança, observado o disposto no itens 2.6 e 2.7 deste Edital. Declara, também,estar ciente que o Município 
não se enquadra na condição de fornecedor, intermediário ou comerciantee que o Leiloeiro Oficial é um mero 
mandatário, ficando, assim, eximidos de eventuais responsabilidade por vícios ou defeitos ocultos do(s) bem(s) 
alienado(s), nos termos do art. 1.102 do Código Civil Brasileiro, como também por indenização, trocas, 
consertos, compensações financeira sem qualquer outra hipótese ou natureza. 

16.5 Ao oferecer o seu lance o participante de clara, ainda, estar ciente de que os bens postos à Leilão não são 
novos aceitando-os no estágio de deterioração em que se encontram inclusive na hipótese de não mais 
estarem em funcionamento. 

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

17.1 A descrição dos lotes se sujeita as correções apregoadas no momento do Leilão, para cobertura de 
omissões ou distorções, caso verificado. 

17.2 Os licitantes ficam responsáveis pelas consequências advindas da inobservância das restrições apostas a 
cada lote, quanto ao uso, finalidade ou destino dos bens inservíveis. 

17.3 No decurso da transferência de propriedade das mercadorias após a licitação e pagamento integral do 
lote, correrão por conta dos arrematantes todas as despesas relativas à armazenagem e outros que por 
ventura, venha magerar os bens. 

17.4 Se, por qualquer razão imprevista, ocorra impedimento de sua realização, todas as atividades previstas 
no edital ocorrerão em nova data a ser definida pela Comissão de Licitação, observados os mesmoshoráriose 
locais anteriormente previstos. 

17.5 Fica eleito e convencionado para fins legais e para questões derivadas dessa licitação, o Foro da Comarca 
de Terra de Areia/RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

Itati/RS, 09 de março de 2023. 
 
  

 
FLORI WERB 

PrefeitoMunicipal 
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De: Comissão de Avaliação 

Para: Secretaria de Administração e Fazenda 

 

Assunto:  Relação de Bens para leilão público 

 

 

Considerando o principio da economicidade e eficiência da gestão pública, sugerimos que os lotes de bens 

abaixo, sejam disponibilizados para Leilão Público, desta forma contribuindo para o bom andamento do 

processo. 

 

 

DOS BENS A SEREM ALIENADOS 

Os bens de propriedade do Município a serem alienados constam na tabela abaixo, com as seguintes 

caracteristicas:  

 

LOTE 01 - VEÍCULO VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII,  placas IUC-6067, ano/modelo 2013, flex, cor       

branca. 

 

LOTE 02  -  VEÍCULO VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII,  placas  ITK-0784, ano/modelo 2012/2013, flex, cor 

prata. 

 

LOTE 03  -   VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ, placas IVK-0586, ano/modelo 2014, gasolina, 

cor branca 

 

LOTE 04  -  VEÍCULO GM/ VECTRA SEDAN ELEGANCE, placas IQT2175, ano/modelo 2010, gasolina, 

cor preta. 

 

LOTE 05  -  VEÍCULO  I/M.BENZ 415 DI SPLINTERM, placas IUB1224, ano/modelo 2012/ 2013, diesel, 

cor prata, tipo microonibus. 

 

LOTE 06 – VEÍCULO I/M.BENZ CDI SPR TCA AMBULÂNCIA, placas ITV-1750, ano/modelo 2012, cor 

branca, tipo caminhão. 

 

LOTE 07 -  VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0, placas IUG 6489, ano/modelo 2013, cor branca 

 

LOTE 08 -  VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, placas IUA 3721, ano/modelo 2012/2013, cor fantasia. 

 

LOTE 09 -  VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0, placas IXO 5382, ano/modelo 2016/2017, cor branca 

 

LOTE 10 - ROLO COMPACTADOR REBOCÁVEL,  EQUIPADO COM COM PÉ DE CARNEIRO. 

 

LOTE 11  – IMPLEMENTO AGRÍCOLA BATEDOR DE CEREAIS, cor azul, com cardan e pneu. 

 

LOTE 12 - IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA PARA TRATOR, cor verde. 

 

LOTE 13 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ARADO MANUAL PARA TRATOR SEMI-NOVO, cor laranja. 



 
 

Rua Nestor Becker, S/N, Telefones051)36285104 e 36285239, e-mail: pmitati@terra.com.br 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE ITATI 
 

 

 

LOTE 14 -  IMPLEMENTO AGRÍCOLA ENCANTEIRADEIRA, cor verde 

 

LOTE 15 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA BATEDOR DE CEREAIS, cor amarela 

 

LOTE 16 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ARADO SUBSOLADOR 5 HASTES, COR AZUL 

 

LOTE 17 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE ACOPLAR EM TRATOR, 

cor laranja, marca MFW, modelo harpia 515,  

 

LOTE 18 - ESTRUTURA DE ARADO, cor vermelho 
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Aos primeiro dia de março de 2023, nas dependencias da prefeitura municipal de Itati, reuniram-se os os 

membros da comissão de Avaliação Patrimonial, nomeada pela portaria número 086/2023, para tratar da 

sugestão de valores em reais, dos bens inserviveis, abaixo especificados de propriedade da Prefeitura Municipal 

de Itati, para fins de alienação em leilão público. Após serem vistoriados os veículos e equipamentos, 

elfetuamos as seguintes avaliações. 

 

 

I - VEÍCULO VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII,  placas IUC-6067, ano/modelo 2013, flex, cor branca. 

Conforme vistoria realizada no veículo, observou-se que o veículo encontra-se em razoável estado de 

conservação, lataria em boas condições, pneus  em estado regulares, precisa de reparos mecânicos no motor, 

portanto a comissão SUGERE O Valor de R$   16.000,00. 

 

II - VEÍCULO VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII,  placas  ITK-0784, ano/modelo 2012/2013, flex, cor prata, 

conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se em regular estado de 

conservação, lataria em boas condições, pneus em estados razoáveis, encontrase em uso, portanto a comissão 

SUGERE o Valor de R$   20.000,00. 

 

III -  VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ, placas IVK-0586, ano/modelo 2014, gasolina, cor 

branca, 7 lugares,  conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se em 

regular estado de conservação, estofamento em boas condições, lataria em boas condições, pneus em ótimo 

estado, precisa de reparos na caixa de câmbio, portanto a comissão SUGERE O Valor de R$   19.000,00. 

 

 

IV - VEÍCULO GM/ VECTRA SEDAN ELEGANCE, placas IQT2175, ano/modelo 2010, gasolina, cor 

preta. conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se em regular estado 

de conservação, entrava-se em uso pelo gabinete, lataria em boas condições, pneus em estados regulares,  

portanto a comissão SUGERE O Valor de R$   18.000,00. 

 

 

V - VEÍCULO  I/M.BENZ 415 DI SPLINTERM, placas IUB1224, ano/modelo 2012/ 2013, diesel, cor prata, 

tipo microonibus 16 lugares, conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo 

encontra-se em regular estado de conservação, possui teto solar, ótimas condições do espaço interno e dos 

estofamento, lataria com pequenas avarias,  precisa reforma geral no motor, portanto a comissão SUGERE O 

Valor de R$   30.000,00. 

 

VI -  VEÍCULO I/M.BENZ CDI SPR TCA AMBULÂNCIA, placas ITV-1750, ano/modelo 2012, cor 

branca, tipo caminhão, conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se 

em regular estado de conservação, possui leves avarias na lataria, precisa de reforma geral no motor, portanto a 

comissão SUGERE O Valor de R$   15.000,00. 

 

VII - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0, placas IUG 6489, ano/modelo 2013, cor branca, conforme 

vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se em atividade, em regular estado de 
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conservação, lataria com pequenas avarias, pneus em bom estado, precisa de poucos reparos mecânicos, 

portanto a comissão SUGERE O Valor de R$   15.000,00  

 

VIII- VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, placas IUA 3721, ano/modelo 2012/2013, cor fantasia, 

conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se estado de conservação 

ruim, possui avarias na corroceria, necessita de conserto no motor e suspensão, portanto a comissão sugere o 

valor de R$ 4.000,00 

 

IX -  VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0, placas IXO 5382, ano/modelo 2016/2017, cor branca, conforme 

vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se estado de conservação razoável, 

pneus novos, lataria boa, veículo estava em funcionamento, portanto a comissão sugere o valor de R$ 19.000,00 

 

X -  ROLO COMPACTADOR REBOCÁVEL,  EQUIPADO COM COM PÉ DE CARNEIRO, conforme 

vistoria realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se bom estado de conservação, foi muito 

pouco usado, em perfeito funcionamento,  portanto a comissão sugere o valor de R$ 20.000,00 

 

XI – IMPLEMENTO AGRÍCOLA BATEDOR DE CEREAIS, cor azul, com cardan e pneu, conforme 

vistoria realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se regular estado de conservação,  

necessitando de alguns reparos, mas em funcionamento, portanto a comissão sugere o valor de R$ 1.500,00. 

 

XII – IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA PARA TRATOR, cor verde, conforme vistoria 

realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se estado de conservação necessitando de alguns 

reparos, portanto a comissão sugere o valor de R$ 3.500,00 

 

XIII -  IMPLEMENTO AGRÍCOLA ARADO MANUAL PARA TRATOR SEMI-NOVO, cor laranja, 

conforme vistoria realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se ótimo estado de conservação, 

mas necessita de um disco e suporte quebrado, portanto a comissão sugere o valor de R$ 2.500,00. 

 

XIV - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ENCANTEIRADEIRA, cor verde, conforme vistoria realizada no item 

descrito, verificou-se que o bem encontra-se em funcionamento, bom estado de conservação, precisa de poucos 

reparos, portanto a comissão sugere o valor de R$ 5.000,00 

 

XV - IMPLEMENTO AGRÍCOLA BATEDOR DE CEREAIS, cor amarela, conforme vistoria realizada no 

item descrito, verificou-se que o bem encontra-se em funcionamento, algumas avarias na estrutura, necessita 

poucos reparos,  portanto a comissão sugere o valor de R$ 1.500,00 

 

XVI -  IMPLEMENTO AGRÍCOLA ARADO SUBSOLADOR 5 HASTES, COR AZUL, conforme vistoria 

realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se seminovo, necessita de reparo em uma das hastes, 

portanto a comissão sugere o valor de R$ 3.000,00 

 

XVII - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE ACOPLAR EM TRATOR, cor 

laranja, conforme vistoria realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se seminova, em 

funcionamento, marca MFW, modelo harpia 515, em perfeitas condiçõesportanto a comissão sugere o valor de 

R$ 25.000,00. 
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XVIII– ESTRUTURA DE ARADO, cor vermelho, sem condições de uso, portanto a comissão sugere o valor 

de R$ 200,00. 

 

 

 Nada tendo a observar, lavramos o presente laudo de avaliação, para fins de realização do leilão. 

 

Itati, 01 de março de 2023. 

 

Comissão de Avaliação Patrimonial 

 

 

 

Joel Rosner                                                         Vagner Mauer Torres                Daiane Knevitz 

Mecânico                                                            Agente administrativo              Agente Administrativo Auxiliar 
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DOS BENS A SEREM ALIENADOS 

Os bens de propriedade do Município a serem alienados constam na tabela abaixo, com as seguintes 

caracteristicas:  

 

LOTE 01 - VEÍCULO VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII,  placas IUC-6067, ano/modelo 2013, flex, cor       

branca. 

    
 

LOTE 02  -  VEÍCULO VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII,  placas  ITK-0784, ano/modelo 2012/2013, flex, cor 

prata. 
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LOTE 03  -   VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ, placas IVK-0586, ano/modelo 2014, gasolina, 

cor branca 

       
 

LOTE 04  -  VEÍCULO GM/ VECTRA SEDAN ELEGANCE, placas IQT2175, ano/modelo 2010, gasolina, 

cor preta. 
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LOTE 05  -  VEÍCULO  I/M.BENZ 415 DI SPLINTERM, placas IUB1224, ano/modelo 2012/ 2013, diesel, 

cor prata, tipo microonibus. 

    
 

LOTE 06 – VEÍCULO I/M.BENZ CDI SPR TCA AMBULÂNCIA, placas ITV-1750, ano/modelo 2012, cor 

branca, tipo caminhão. 

    
 

LOTE 07 -  VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0, placas IUG 6489, ano/modelo 2013, cor branca 
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LOTE 08 -  VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, placas IUA 3721, ano/modelo 2012/2013, cor fantasia. 

    
 

LOTE 09 -  VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0, placas IXO 5382, ano/modelo 2016/2017, cor branca 

    
 

LOTE 10 - ROLO COMPACTADOR REBOCÁVEL,  EQUIPADO COM COM PÉ DE CARNEIRO. 
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LOTE 11  – IMPLEMENTO AGRÍCOLA BATEDOR DE CEREAIS, cor azul, com cardan e pneu. 

    
 

LOTE 12 - IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA PARA TRATOR, cor verde. 

    
 

LOTE 13 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ARADO MANUAL PARA TRATOR SEMI-NOVO, cor laranja. 
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LOTE 14 -  IMPLEMENTO AGRÍCOLA ENCANTEIRADEIRA, cor verde 

    
 

LOTE 15 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA BATEDOR DE CEREAIS, cor amarela 

    
 

LOTE 16 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ARADO SUBSOLADOR 5 HASTES, COR AZUL 
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LOTE 17 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE ACOPLAR EM TRATOR, 

cor laranja, marca MFW, modelo harpia 515,  

    
 

LOTE 18 - ESTRUTURA DE ARADO, cor vermelho 

    
 

Aos primeiro dia de março de 2023, nas dependencias da prefeitura municipal de Itati, reuniram-se os os 

membros da comissão de Avaliação Patrimonial, nomeada pela portaria número 086/2023, para tratar da 

sugestão de valores em reais, dos bens inserviveis, abaixo especificados de propriedade da Prefeitura Municipal 

de Itati, para fins de alienação em leilão público. Após serem vistoriados os veículos e equipamentos, 

elfetuamos as seguintes avaliações. 

 

I - VEÍCULO VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII,  placas IUC-6067, ano/modelo 2013, flex, cor branca. 

Conforme vistoria realizada no veículo, observou-se que o veículo encontra-se em razoável estado de 

conservação, lataria em boas condições, pneus  em estado regulares, precisa de reparos mecânicos no motor, 

portanto a comissão SUGERE O Valor de R$   16.000,00. 

 

II - VEÍCULO VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII,  placas  ITK-0784, ano/modelo 2012/2013, flex, cor prata, 

conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se em regular estado de 



 
 

Rua Nestor Becker, S/N, Telefones051)36285104 e 36285239, e-mail: pmitati@terra.com.br 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE ITATI 
 

conservação, lataria em boas condições, pneus em estados razoáveis, encontrase em uso, portanto a comissão 

SUGERE o Valor de R$   20.000,00. 

 

III -  VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ, placas IVK-0586, ano/modelo 2014, gasolina, cor 

branca, 7 lugares,  conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se em 

regular estado de conservação, estofamento em boas condições, lataria em boas condições, pneus em ótimo 

estado, precisa de reparos na caixa de câmbio, portanto a comissão SUGERE O Valor de R$   19.000,00. 

 

IV - VEÍCULO GM/ VECTRA SEDAN ELEGANCE, placas IQT2175, ano/modelo 2010, gasolina, cor 

preta. conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se em regular estado 

de conservação, entrava-se em uso pelo gabinete, lataria em boas condições, pneus em estados regulares,  

portanto a comissão SUGERE O Valor de R$   18.000,00. 

 

V - VEÍCULO  I/M.BENZ 415 DI SPLINTERM, placas IUB1224, ano/modelo 2012/ 2013, diesel, cor prata, 

tipo microonibus 16 lugares, conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo 

encontra-se em regular estado de conservação, possui teto solar, ótimas condições do espaço interno e dos 

estofamento, lataria com pequenas avarias,  precisa reforma geral no motor, portanto a comissão SUGERE O 

Valor de R$   30.000,00. 

 

VI -  VEÍCULO I/M.BENZ CDI SPR TCA AMBULÂNCIA, placas ITV-1750, ano/modelo 2012, cor 

branca, tipo caminhão, conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se 

em regular estado de conservação, possui leves avarias na lataria, precisa de reforma geral no motor, portanto a 

comissão SUGERE O Valor de R$   15.000,00. 

 

VII - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0, placas IUG 6489, ano/modelo 2013, cor branca, conforme 

vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se em atividade, em regular estado de 

conservação, lataria com pequenas avarias, pneus em bom estado, precisa de poucos reparos mecânicos, 

portanto a comissão SUGERE O Valor de R$   15.000,00  

 

VIII- VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, placas IUA 3721, ano/modelo 2012/2013, cor fantasia, 

conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se estado de conservação 

ruim, possui avarias na corroceria, necessita de conserto no motor e suspensão, portanto a comissão sugere o 

valor de R$ 4.000,00 

 

IX -  VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0, placas IXO 5382, ano/modelo 2016/2017, cor branca, conforme 

vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se que o veículo encontra-se estado de conservação razoável, 

pneus novos, lataria boa, veículo estava em funcionamento, portanto a comissão sugere o valor de R$ 19.000,00 

 

X -  ROLO COMPACTADOR REBOCÁVEL,  EQUIPADO COM COM PÉ DE CARNEIRO, conforme 

vistoria realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se bom estado de conservação, foi muito 

pouco usado, em perfeito funcionamento,  portanto a comissão sugere o valor de R$ 20.000,00 

 

XI – IMPLEMENTO AGRÍCOLA BATEDOR DE CEREAIS, cor azul, com cardan e pneu, conforme 

vistoria realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se regular estado de conservação,  

necessitando de alguns reparos, mas em funcionamento, portanto a comissão sugere o valor de R$ 1.500,00. 
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XII – IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA PARA TRATOR, cor verde, conforme vistoria 

realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se estado de conservação necessitando de alguns 

reparos, portanto a comissão sugere o valor de R$ 3.500,00 

 

XIII -  IMPLEMENTO AGRÍCOLA ARADO MANUAL PARA TRATOR SEMI-NOVO, cor laranja, 

conforme vistoria realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se ótimo estado de conservação, 

mas necessita de um disco e suporte quebrado, portanto a comissão sugere o valor de R$ 2.500,00. 

 

XIV - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ENCANTEIRADEIRA, cor verde, conforme vistoria realizada no item 

descrito, verificou-se que o bem encontra-se em funcionamento, bom estado de conservação, precisa de poucos 

reparos, portanto a comissão sugere o valor de R$ 5.000,00 

 

XV - IMPLEMENTO AGRÍCOLA BATEDOR DE CEREAIS, cor amarela, conforme vistoria realizada no 

item descrito, verificou-se que o bem encontra-se em funcionamento, algumas avarias na estrutura, necessita 

poucos reparos,  portanto a comissão sugere o valor de R$ 1.500,00 

 

XVI -  IMPLEMENTO AGRÍCOLA ARADO SUBSOLADOR 5 HASTES, COR AZUL, conforme vistoria 

realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se seminovo, necessita de reparo em uma das hastes, 

portanto a comissão sugere o valor de R$ 3.000,00 

 

XVII - IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE ACOPLAR EM TRATOR, cor 

laranja, conforme vistoria realizada no item descrito, verificou-se que o bem encontra-se seminova, em 

funcionamento, marca MFW, modelo harpia 515, em perfeitas condiçõesportanto a comissão sugere o valor de 

R$ 25.000,00. 

 

XVIII– ESTRUTURA DE ARADO, cor vermelho, sem condições de uso, portanto a comissão sugere o valor 

de R$ 200,00. 

 

 Nada tendo a observar, lavramos o presente laudo de avaliação, para fins de realização do leilão. 

 

Itati, 01 de março de 2023. 

 

Comissão de Avaliação Patrimonial 

 

 

 

Joel Rosner                                                         Vagner Mauer Torres                Daiane Knevitz 

Mecânico                                                            Agente administrativo              Agente Administrativo Auxiliar                                                          

 

 

                                                                                                                

                                                                                                            

 

 

 


