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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES – RS 

EDITAL DE LEILÃO 01/2022 

ALIENAÇÃO DE BENS 

 

LEILÃO DE BENS DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 

AUSENTES/RS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO que no dia 19/04/2022, às 

10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Professor Eduardo Inácio 

Pereira, nº 442, na cidade de São José dos Ausentes/RS, procederá ao leilão público 

de bens de propriedade do Município, conforme discriminação abaixo: 

 
 

DESCRIÇÃO 
 

VALOR DA 
AVALIAÇÃO 

LOTE 01: 01 veículo de passeio VW/GOL 1. OL MC4, 5P/84cv, 
cor branca, combustível álcool/ gasolina, ano de fabricação 2018, 
modelo 2019, Placa IYO5097, Chassi 9BWAG45U0KT007265, 
nas condições em que se encontra. 

RS 28.000,00 

LOTE 02: 01 veículo de passeio FIAT PALIO FIRE FLEX, 
5P/66cv, cor preta, combustível álcool/gasolina, ano de fabricação 
2006, modelo 2007, Placa AOC5650, Chassi 
9BD17106G72826494, (SUCATA), nas condições em que se 
encontra. 

R$ 1.000,00 

LOTE 03: 01 veículo de passeio FIAT/UNO MILLEWAY ECON, 
5P/66cv, cor branca, combustível álcool/gasolina, ano de 
fabricação 2010, modelo 2011, Placa IQU9573, Chassi 
9BD15804AB6472522, (SUCATA), nas condições em que se 
encontra. 

R$ 1.000,00 

LOTE 04: 01 veículo de passeio Chevrolet/ONIX 1 OMT  LS, 
5P/80cv, cor branca, combustível álcool/gasolina, ano de 
fabricação 2016, modelo 2016, Placa IXE8197, Chassi  
9BGKR48G0GG217779, nas condições em que se encontra. 

R$ 27.000,00 

LOTE 05: 01 veículo de passeio Chevrolet/ONIX 1 OMT  JOYE, 
5P/80cv, cor branca, combustível álcool/gasolina, ano de 
fabricação 2018, modelo 2018, Placa IYS6568, Chassi  
9BGKL48U0JB285977, nas condições em que se encontra. 

R$ 31.000,00 

LOTE 06: 01 veículo camionete Chevrolet/MONTANA LS2 
0,70T/99cv, cor branca, combustível álcool/gasolina, ano de 
fabricação 2018, modelo 2019, Placa IYS6543 Chassi 
9BGCA8030KB118184, nas condições em que se encontra. 

R$ 33.000,00 
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LOTE 07: 01 veículo Micro-ônibus I/M BENZ 415CDISPRINTERM 
16P/146cv, cor branca, combustível Diesel, ano de fabricação 
2017, modelo 2018, Placa IYC7421, Chassi 
8AC906633JE140565, nas condições em que se encontra. 

R$ 90.000,00 

LOTE 08: 01 veículo de carga Ford CARGO 2629 6X4 
23,00PBT/3P, 3 EIXOS, Basculante, cor branca, combustível 
diesel, ano de fabricação 2012, modelo 2013, Placa ITE7314, 
Chassi 9BFZEANE2DBS17231, nas condições em que se 
encontra. 

R$ 
170.000,00 

LOTE 09: 01 veículo de carga Ford CARGO 2422 E, 
23,00PBT/3P, 3 EIXOS, basculante, cor branca, combustível 
diesel, ano de fabricação 2011, modelo 2011, Placa IRZ7987, 
Chassi 9BFYCEHV3BBB82381 nas condições em que se 
encontra. 

R$ 
130.000,00 

LOTE 10: 01 Motoniveladora CASE 845C, TRA/TRATOR DE 
RODAS, cor amarela combustível diesel, ano de fabricação 2009 
modelo 2009, Placa IQS0594, potência de motor 150cv, Chassi 
N9AF07133, nas condições em que se encontra.  

R$ 
190.000,00 

LOTE 11: 01 RETROESCAVADEIRA CASE 580N cor laranja, 
combustível diesel, ano de fabricação 2017 modelo 2017, 
potência 85cv, placa IYH2217, Chassi HBZN580NKHAH17018, 
Serie 6161360, nas condições em que se encontra. 

R$ 
230.000,00 

 

LOTE 12: 01 RETROESCAVADEIRA CASE 580N cor laranja, 
combustível diesel, ano de fabricação 2017 modelo 2017, 
potência 85cv, placa IYH2231, Chassi HBZN580NJHAH17019, 
serie 6161408, nas condições em que se encontra. 

R$ 
230.000,00 

LOTE 13: 01 TRATOR LS PLUS 90C, modelo LSP90C 4x4 motor 
88cv, Chassi 9BLP09002FG000056, Serie b1s490918, 
combustível diesel, ano de fabricação 2015 modelo 2015, nas 
condições em que se encontra. 

R$ 85.000,00 

LOTE 14: Sucata de ferro velho diversos tamanhos, com peso 
total de aproximadamente 5.000 Kg, lance pelo valor unitário de 
no mínimo R$ 0,80/Kg. Nas condições em que se encontra. 

R$ 4.000,00 

LOTE 15: Compressor a gasolina ACRO com martelete. Nas 
condições em que se encontra. 

R$ 2.000,00 

LOTE 16: Conjunto de mesa e cadeira escolar usadas, 
aproximadamente 60 conjuntos, lance pelo valor unitário de no 
mínimo R$ 15,00 o conjunto. Nas condições em que se encontra. 

R$ 900,00 

LOTE 17: 01 Veículo de carga Ford/F100, cor branca, 
combustível diesel, ano de fabricação 1975, Placa PP8544, motor 
Perkns, com carroceria de madeira, (SUCATA), nas condições em 
que se encontra. 

R$ 2.000,00 

 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

1 – É condição para participar do leilão a identificação do licitante, com a apresentação 

de cópia do documento de identidade, no caso de pessoa física, ou do ato constitutivo 

da pessoa jurídica. 
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2 – Só serão considerados os lances de valor igual ou superior ao da avaliação 

atribuída aos bens. 

3 – Os bens estarão expostos para a visitação pública no Pátio da Garagem Municipal, 

situado na Rua Joaquim Inácio Velho, nº 442 de segunda a sexta-feira, no horário das 

08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas. 

4 – O pagamento será efetuado à vista, na tesouraria da Prefeitura Municipal, 

mediante a entrega do bem. Caso o arrematante não efetue o pagamento no prazo 

estipulado, perderá o direito sobre o bem, e poderá ser suspenso de novos leilões que 

o Município venha a realizar, ou declarado inidôneo, nos termos do disposto no artigo 

87, I a IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

5 – O arrematante retirará o bem a ele adjudicado obrigatória e concomitantemente 

com a integralização do pagamento, no pátio da Prefeitura Municipal em São José dos 

Ausentes/RS. No caso da integralização do pagamento ocorrer por meio de cheque, a 

retirada do bem dar-se-á obrigatoriamente, somente após a compensação deste. O 

documento do veículo será entregue ao arrematante somente no momento de sua 

retirada, com exceção dos veículos dos lotes 02 e 03 e 17 que estão sendo leiloados 

para sucata, não tendo condições para trafegarem.  

6 - Ocorrendo força maior ou caso fortuito (no intervalo de tempo entre a data de 

realização do leilão e da retirada do bem), que impeça a entrega do mesmo, fica 

resolvida à obrigação mediante a restituição do valor pago. 

7 – Uma vez integralizado o pagamento o Município de São José dos Ausentes exime-

se de toda e qualquer responsabilidade pela perda total ou parcial e avarias que 

venham a ocorrer nos veículos arrematados e não retirados dentro do prazo a que se 

refere o item 4. 

8 – Caso o bem não for vendido neste Leilão, ou for arrematado e não pago no prazo 

legal, esta administração poderá marcar outra data para novo Leilão. 

9 - O presente Leilão é realizado por leiloeiro designado pelo Prefeito Municipal 

através de Portaria e não acarretará em custo adicional para o arrematante. 

10 - A presente alienação de bens foi autorizada através das Leis n.º 1552 de 25 de 

fevereiro de 2021 e 1629 de 24 de março de 2022. 

11 - Fica eleito o Foro da Comarca de Bom Jesus/RS para dirimir eventuais litígios 

decorrentes deste Edital. 

12 - Informações serão prestadas aos interessados no horário compreendido entre as 

07:30 às 12:00 horas e 13:30 às 17:00 horas, na Prefeitura Municipal de São José dos 
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Ausentes, no Setor de Licitações, sito na Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 

442, ou pelo telefone (54) 32341100. 

 

São José dos Ausentes, 31 de março de 2022. 

 
 

Ernesto Valim Boeira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
             Em ___/___/______. 
 
       ________________________ 
              Assessor(a) Jurídico(a) 


