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EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2020 
 

 

 

Leilão Público para alienação 

de Bens Móveis inservíveis. 

 

 

 

   PAULO NARDELI GRASSEL,  Prefeito Municipal de Herveiras,  no 

uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e suas alterações posteriores, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 

09h30min, do dia 05 de fevereiro de 2020 (05/02/2020) em Herveiras, no Pavilhão de 

Máquinas da Prefeitura Municipal, procederá Leilão Público de Bens Móveis, conforme 

descrição a seguir: 

 

1 - DOS OBJETOS: 

 

LOTE 01 - 01 Equipamento Hyundai Escavadeira Hidráulica, modelo 140LC-9, série 

HHKHZ402CC0000147, ano/modelo 2012, cor amarela, diesel, com lance mínimo de R$ 

125.000,00. 

 

LOTE 02 - 01 Equipamento Hyundai Escavadeira Hidráulica, modelo 140LC-7, série 

HHIHN406JA0003617, ano/modelo 2011, cor amarela, diesel, com lance mínimo de R$ 

105.000,00; 

 

LOTE 03 - 01 Equipamento Clark Carregadeira 75III, 35201613-01, motor MB 352 CO2, 

ano/modelo 2003, cor Amarela, diesel, com lance mínimo de R$ 30.000,00; 

 

LOTE 04 - 01 Pá Carregadeira Retroescavadeira XCMG WZ30-25, com tração 4x4, 

motor diesel, ano 2011, 1100 horas trabalhadas, tombado no patrimônio sob n.º 09/00011, no 

estado em que se encontra, com lance mínimo de R$ 26.000,00; 

 

LOTE 05 - 01 Retroescavadeira Randon RK406B 4X4 turbo 2006, tombada no patrimônio 

sob n.º 09/00004, no estado em que se encontra, com lance mínimo de R$ 10.000,00; 

 

LOTE 06 - 01 Veículo Ford Cargo Caminhão Basculante 1717, 2 portas, ano/modelo 

2006, cor Branca, diesel, chassi 9BFYCE6U86BB76897, placa INO 4793, com documentação 

em dia, com lance mínimo de R$ 40.000,00; 

 

LOTE 07 - 01 Veículo Mercedes Benz Caminhão 2219, ano/modelo 1983, cor Amarela, 

diesel, 220cv, chassi 34541312629383, placa BHI 6658, com documentação em dia, com 

lance mínimo de R$ 10.000,00; 

 

LOTE 08 - 01 Veículo Agrale Ônibus modelo Athenas, unidade móvel de saúde 

médico/odontológico, ano/modelo 2008, cor Branca, diesel, 150cv, chassi 

9BYC22Y1S8C004601, placa IPH 3450, com documentação em dia, com lance mínimo de 

R$ 45.000,00; 
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LOTE 09 - 01 Veículo Ford Transit Microonibus, modelo 350 L Bus, ano/modelo 2011, 

cor Branca, diesel, 116cv, chassi WF0DXXTBFBTE12907, placa ISC 5168, com 

documentação em dia, com lance mínimo de R$ 35.000,00; 

 

LOTE 10 - 01 Equipamento Massey Ferguson Trator Agrícola, 4x4, 265, modelo 265 

série 2654221479, ano/modelo 2007, cor Vermelho, diesel, com lance mínimo de R$ 

25.000,00; 

 

LOTE 11 - 01 Trator Agrícola Massey Ferguson modelo 265 4X2 série 265043019, no 

estado em que se encontra, com lance mínimo de R$ 12.000,00; 

 

LOTE 12 - 01 Equipamento Ursus Trator Agrícola, 4x4, modelo 4-65 série 136956, 

ano/modelo 2008, cor Vermelho, diesel, com lance mínimo de R$ 25.000,00; 

 

LOTE 13 - 01 Equipamento Agrícola Grade Hidráulica (disco boldan) 24 lâminas (discos 

de 20 polegadas), tombado no patrimônio sob n.º 19/00067, no estado em que se encontra, 

com lance mínimo de R$ 500,00; 

 

LOTE 14 - 01 Equipamento Agrícola Batedeira Cereal Milho/Feijão, tombado no 

patrimônio sob n.º 19/00146, no estado em que se encontra, com lance mínimo de R$ 280,00; 

 

LOTE 15 - 01 Equipamento Agrícola Plantadeira/Adubadeira de três linhas, para cereais 

com acoplamento em trator, tombado no patrimônio sob n.º 19/00039, no estado em que se 

encontra, com lance mínimo de R$ 400,00; 

 

LOTE 16 - 01 Equipamento Agrícola Plantadeira/Adubadeira de três linhas, para cereais 

com acoplamento em trator, tombado no patrimônio sob n.º 19/00040, no estado em que se 

encontra, com lance mínimo de R$ 450,00; 

 

LOTE 17 - 01 Equipamento Agrícola Arado para Trator AR 3x28, reversível, de levante 

hidráulico de três lâminas, tombado no patrimônio sob n.º 19/00032, no estado em que se 

encontra, com lance mínimo de R$ 400,00; 

 

LOTE 18 - 01 Equipamento Agrícola Reboque para Trator, um eixo, com carroceria para 

carga de 04 toneladas, tombado no patrimônio sob n.º 19/00038, no estado em que se 

encontra, com lance mínimo de R$ 500,00; 

 

LOTE 19 - 01 Equipamento Agrícola Roçadeira Plataforma, 1,80m, tombado no 

patrimônio sob n.º 19/00002, no estado em que se encontra, com lance mínimo de R$ 100,00;  

 

LOTE 20 - 01 Veículo Fiat Doblô Attractive 1.4, ano/modelo 2012/2013, flex, 86cv, chassi 

nº 9BD119707D1096616, cor Cinza, Placa ITO 0394, com documentação em dia, com lance 

mínimo de R$ 17.500,00; 

 

LOTE 21 - 01 Veículo Volkswagem Cross Fox GII 1.6, 4 portas, ano/modelo 2010/2011, 

cor Prata, flex, 104cv, chassi 9BWAB05Z4B4032182, placa IQW 3479, com documentação 

em dia, com lance mínimo de R$ 12.000,00; 
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LOTE 22 - 01 Veículo Fiat Furgão Ambulância Doblô Cargo 1.8, ano/modelo 2009, flex, 

114cv chassi nº 9BD22315592016687, cor Branca, Placa IQF 8400, com documentação em 

dia, com lance mínimo de R$ 7.000,00; 

 

LOTE 23 - 01 Veículo Fiat Uno Mille Economy 1.0, 4 portas, ano/modelo 2009/2010, flex, 

66cv chassi nº 9BD15822AA6359220, cor Branca, Placa IQD 8987, com documentação em 

dia, com lance mínimo de R$ 7.000,00; 

 

LOTE 24 - 01 Veículo Fiat Uno Way 1.4, 4 portas, ano/modelo 2012, flex, 86cv, chassi nº 

9BD195163C0326768, Cor Branca, Placa ISX 6895, com documentação em dia, com lance 

mínimo de R$ 6.000,00; 

 

LOTE 25 - 01 Veículo Automóvel Ford/Fiesta Flex 1.0, 04 portas, bicombustível, 073cv, 

cor branca, ano e modelo 2010/2011, placas IRF4860, chassis 9BFZF55A6B8122845, 

tombado no patrimônio sob n.º 06/00042, com documentação em dia, no estado em que se 

encontra, com lance mínimo de R$ 6.000,00; 

 

LOTE 26 - 01 Veículo Fiat Strada 1.4, cor branca, ano e modelo 2012/2012, placas ITF 

4824, tombado no patrimônio sob n.º 06/00054, com documentação em dia, no estado em que 

se encontra, com lance mínimo de R$ 5.500,00;  

 

LOTE 27 - 01 Veículo Automóvel GM/Corsa Hatch 1.0, 05 portas, combustível gasolina, 

071cv, cor preta, ano e modelo 2003/2004, placas NFJ9879, chassis 9BGXF68X04C134626, 

tombado no patrimônio sob n.º 06/00053, com documentação em dia, no estado em que se 

encontra, com lance mínimo de R$ 5.000,00; 

 

LOTE 28 - 01 Veículo Fiat Palio Fire 1.0, 4 portas, ano/modelo 2012/2013, cor Branca, 

flex, 75cv, chassi 9BD17164LD5840286, placa ITJ 5861, com documentação em dia, com 

lance mínimo de R$ 4.000,00; 

 

LOTE 29 - 01 Veículo Fiat Palio Fire 1.0, 4 portas, ano/modelo 2012/2013, cor Branca, 

flex, 75cv, chassi 9BD17164LD5839787, placa ITJ 5852, com documentação em dia, com 

lance mínimo de R$ 4.000,00; 

 

LOTE 30 - 01 Veículo GM Corsa Wind, 4 portas, ano/modelo 1998/1999, cor Branca, 

gasolina, 92cv, chassi 9BGSC68NXWC689754, placa IIS 4140, com documentação em dia, 

com lance mínimo de R$ 4.000,00; 

 

LOTE 31 - 01 Veículo Caminhonete Picuk-Up Marca Effa 1.0, combustível gasolina, 

047cv, cor prata, ano e modelo 2011/2011, placas ISB 4975, chassis 

LKHNC1BG1BATO9647, tombado no patrimônio sob n.º 06/00046, com documentação em 

dia, no estado em que se encontra, com lance mínimo de R$ 1.000,00; 

 

LOTE 32 - 01 Veículo Caminhonete Picuk-Up Marca Effa 1.0, combustível gasolina, 

047cv, cor prata, ano e modelo 2011/2011, placas ISB 4964, chassis 

LKHNC1BG2BATO7664, tombado no patrimônio sob n.º 06/00045, com documentação em 

dia, no estado em que se encontra, com lance mínimo de R$ 900,00; 
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LOTE 33 - 01 Automóvel Volkswagen Gol Rallye 1.6, 4 portas, bicombustível, cor branca, 

ano e modelo 2008/2009, placas IOT 1781, chassis 9BWAB05W69T020783, tombado no 

patrimônio sob n.º 06/00030, com documentação em dia, no estado em que se encontra, com 

lance mínimo de R$ 800,00; 

 

LOTE 34 - 01 Veículo Fiat Palio Fire 1.0, 4 portas, ano/modelo 2012/2013, cor Branca, 

flex, 75cv, chassi 9BD17164LD5828473, placa ITF 4311, sucata/batido, com documentação 

em dia, com lance mínimo de R$ 500,00; 

 

LOTE 35 - 01 Lote de pneus usados, contendo pneus de máquinas pesadas, pneus de 

caminhão ou ônibus, pneus de vans e veículos leves, com lance mínimo de R$ 100,00; 

 

LOTE 36 - 01 Lote de Sucata de ferro velho e demais entulhos, com lance mínimo de R$ 

100,00; 

 

LOTE 37 - 01 Lote de Material Odontológico/Hospitalar contendo: selador, cadeira de 

rodas, balança digital de banheiro, balança mecânica de banheiro, nebulizador, aparelho 

medidor de pressão, centrífuga, sunrase, ultramat, autoclave, maca de ferro, suporte de soro, 

suporte para braço e bengala, com lance mínimo de R$ 100,00; 

 

LOTE 38 - 01 Lote de Móveis, Eletrodomésticos e afins, contendo: quadro verde escolar, 

vídeo cassete, cuba de pia inox, mesa com três gavetas, armário de madeira com duas portas, 

mesa de escritório, mesa de reunião, balcão de pia com cuba, balcão para pia, cadeiras 

estofadas, mesa de madeira, telefone sem fio, telefone com fio, DVD, televisão, circulador de 

ar, rádio, aparelho de ar condicionado de janela, aquecedor, CPU, depósito fragmentadora de 

papel, bebedouro inox de pressão, purificador bebedouro e refrigerador de água, refrigerador, 

forno elétrico, fogareiro, fogão quatro bocas, liquidificador, espremedor de frutas, ventilador 

de teto com três pás, com lance mínimo de R$ 100,00; 

 

 LOTE 39 - 01 Lote de Equipamentos de Informática, contendo: impressoras, switch, hub, 

roteador, autotransformador, retroprojetor, estabilizadores, nobreaks, CPUs, monitores, 

teclados, mouse, máquina de escrever, calculadora, microfone sem fio, câmera digital, 

telefones com fio e telefones sem fio, com lance mínimo de R$ 100,00; 

 

LOTE 40 - 01 Cadeira Odontológica, tombado no patrimônio sob n.º 21/00032, no estado 

em que se encontra, com lance mínimo de R$ 2.500,00; 

 

LOTE 41 - 01 Caixa de água, em metal, no estado em que se encontra, com lance mínimo 

de R$ 100,00. 

 

 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Os bens objetos deste Leilão, encontram-se à disposição dos interessados para vistoria, 

no período compreendido entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2020, em horário de expediente 

da Prefeitura de Herveiras, no Parque de Máquinas, situado junto à Secretaria Municipal de 

Obras, nesta cidade; 
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2.2 - Só serão considerados os lances de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída ao 

bem; 

 

2.3 - Os documentos de propriedade encontram-se a disposição dos interessados junto a 

Secretaria Municipal de Administração; 

 

2.4 - A partir do ato de arrematação, o arrematante providenciará o recolhimento à vista do 

valor correspondente a oferta do bem arrematado, na forma prevista pelo § 2º do artigo 53 da 

Lei Federal nº 8.666/93 junto ao leiloeiro, em dinheiro ou cheque pessoal. Caberá ao leiloeiro 

repassar esses valores a Tesouraria Municipal; 

 

2.5 - Caso o arrematante não efetue o pagamento no prazo estipulado, perderá o direito sobre 

o bem, que será levado a novo leilão, e poderá ser suspenso de novos leilões que o Município 

venha a realizar, ou declarado inidôneo, nos termos do disposto no art. 87º, I a IV da Lei 

Federal n.º 8666/93; 

 

2.6 –  O Leilão Público será realizado lote por lote, obedecendo a ordem mais conveniente 

para o Município, sendo que os lances poderão ser de “viva vós” no dia e local da realização 

do Leilão ou, na forma eletrônica, no endereço eletrônico www.rangelleiloes.com.br e 

também por e-mail no endereço: rangel@rangelleiloes.com.br, mediante aprovação prévia do 

lance e do cadastro do interessado junto ao leiloeiro, sendo que o contato pode se dar 

diretamente com o leiloeiro, por meio do site supra citado; 

 

2.7 - O licitante que deixar de promover o recolhimento correspondente ao lance vencedor no 

prazo previsto no item anterior incorrerá em multa de valor equivalente a 20% (vinte por 

cento) do valor do lance oferecido, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 

8.666/93, com as alterações posteriores, cujo montante, não pago na época oportuna, será 

inscrito em Dívida Ativa, para Cobrança Judicial, se for o caso; 

 

2.8 - Correrá por conta do arrematante providenciar o recolhimento ao equivalente de 5% 

(cinco por cento) correspondente ao valor de sua oferta ao bem arrematado, correspondente ao 

pagamento da comissão do leiloeiro. O pagamento será a vista e diretamente ao leiloeiro, e 

imediatamente após o arremate; 

 

2.9 - O arrematante retirará os bens a ele adjudicados obrigatória e concomitantemente com a 

integralização do pagamento, de acordo com as formas e possibilidades descritas no presente 

Edital; 

 

2.10 - No caso da integralização do pagamento ocorrer por meio de cheques, a retirada dos 

bens dar-se-á, obrigatoriamente, somente após a compensação destes; 

 

2.11 - Os documentos de transferência dos bens serão entregues ao arrematante somente no 

momento da quitação total do bem; 

 

2.12 - Despesas de transferência e licenciamento de veículos, correrão por conta do 

arrematante, bem como o transporte de todo e qualquer bem leiloado; 

2.13 - Ocorrendo força maior ou caso fortuito, no interregno de tempo entre a data de 

realização do leilão e da retirada do bem, que impeça a entrega dos mesmos, fica resolvida a 

obrigação mediante a restituição do valor pago; 

http://www.rangelleiloes.com.br/
mailto:rangel@rangelleiloes.com.br
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2.14 - Os interessados em participar do Leilão, deverão atender as condições do presente 

Edital, estando o mesmo a disposição na Prefeitura Municipal; 

 

2.15 - As ofertas vencedoras em nenhuma hipótese serão repassadas; 

 

2.16 - A designação do leiloeiro será efetuada pelo Prefeito Municipal através de Portaria; 

 

2.17 - Deverá ser lavrada ata circunstanciada do Leilão, que será assinada pelo leiloeiro e 

Comissão Permanente de Licitações; 

 

2.18 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 

do presente Edital; 

 

2.19 - Ao Prefeito, fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular 

a presente licitação, conforme lhe faculta o artigo 49, da Lei n.º 8.666/93; 

 

2.20 – A Administração Municipal de Herveiras, publicará o resultado do presente processo 

licitatório no Mural de Publicações Oficiais do Município e, eventualmente, em jornal de 

circulação local, para conhecimento dos interessados; 

 

2.21 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul para dirimir quaisquer litígios 

decorrentes deste Edital; 

 

2.22 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário normal de expediente, 

das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h, junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de 

Herveiras, pelos telefones (51) 3616-2002 ou (51) 3616-2004 ou pelo e-mail: 

licitacoes@herveiras.rs.gov.br ou, ainda, diretamente com o Leiloeiro, Sr. Rangel Machado, 

pelo e-mail:  rangel@rangelleiloes.com.br ou pelo telefone (51) 99644-1533. 

 

 

         Gabinete do Prefeito Municipal de Herveiras, 03 de janeiro de 2020.      

 

 

 

 

PAULO NARDELI GRASSEL 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:licitacoes@herveiras.rs.gov.br
mailto:rangel@rangelleiloes.com.br
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020 

LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2020 

 

O Município de Herveiras - RS torna público, para o conhecimento dos interessados que se encontra 

aberta a licitação na modalidade Leilão nº 001/2020, tipo Maior Lance por Lote, cujo objeto é a 

alienação de bens móveis inservíveis do Município de Herveiras. A data de abertura da sessão para 

realização do Leilão acontecerá no dia 05 de fevereiro de 2020, às 09h30min nas dependências do 

Pavilhão de Máquinas do Município. Os bens a serem leiloados poderão ser examinados pelos 

interessados no local do Leilão, no período entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2020, no horário de 

expediente da Prefeitura de Herveiras. Cópias do Edital contendo detalhes poderão ser obtidas nos 

sites: www.herveiras.rs.gov.br e www.rangelleiloes.com.br. Maiores informações pelos telefones (51) 

3616-2002 / 2004, junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de Herveiras, no horário das 07h30min às 

11h30min e das 13h às 17h ou pelo e-mail: licitacoes@herveiras.rs.gov.br ou, ainda, com o Leiloeiro 

Oficial Sr. Rangel Machado, pelo telefone: (51) 99644-1533 ou e-mail: rangel@rangelleiloes.com.br. 

Herveiras, 03 de janeiro de 2020. 

 

 

PAULO NARDELI GRASSEL 

Prefeito Municipal 
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