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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 01/2015 
PEDIDO: 8861/2014 
MODALIDADE: LEILÃO 
TIPO: MAIOR OFERTA 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei 4.707 de 1º de setembro de 2014 e Lei 
4.735 de 05 de dezembro de 2014, torna público, para o conhecimento dos interessados, a participar 
do processo licitatório de LEILÃO PARA VENDA DE BENS MÓVEIS E SUCATA que ocorrerá dia 09  
de Março de 2015, com inicio as 15 horas , junto à Garagem Municipal, Rua Capitão Jovino, 907, 
Bairro Engenho Velho, Torres, procederá Leilão de diversos bens municipais.  
Obs.: Os bens que não forem arrematados na data e horário acima mencionados serão 
leiloados no dia 13 de Abril de 2015, às 15 horas, no mesmo local. 
 
01 – LOCAL DATA E HORA  
 
Fica designado como local para visitação dos lotes e realização do Leilão, a sede da Garagem 
Municipal sito à Rua Capitão Jovino, 907, Bairro Engenho Velho, Torres/RS, fone (51) 3626-9150, 
Ramal 507. 
 

1.1. O Leilão será realizado no dia 09 de Março de 2015. 
1.2. O Leilão terá início às 15 horas na data acima designada.  

 
Obs.: Os bens que não forem arrematados na data e horário acima mencionados serão 
leiloados no dia 13 de Abril de 2015, às 15 horas, no mesmo local. 
 
02 - OBJETO DO LEILÃO 
 
O presente Leilão tem por objeto a venda de 28 (vinte e oito) bens, com veículos, máquina pesada, 
equipamentos em péssimo estado de conservação e sucatas diversas, agrupados em 28 (vinte e oito) 
lotes, cujo conteúdo está discriminado no Anexo I, parte integrante deste Edital.  
 
3 – DO LEILOEIRO  
 
3.1. O presente Leilão será realizado por intermédio de Leiloeiro designado pela Administração, o Sr. 
Marcone Brocca Minotto, servidor público, Cargo em Comissão, matrícula 7414, acompanhado 
pela Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria 059/2015. 
3.2. O Leiloeiro deverá observar as atribuições previstas neste edital. 

 
4 - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão oferecer lances, no leilão, pessoas físicas maiores ou emancipadas, e pessoas jurídicas 
regularmente constituídas. 

4.2. Para o credenciamento dos licitantes perante o Leiloeiro, é necessária a apresentação dos 
documentos relacionados a seguir, cujas serão parte integrante do processo: 
a) CPF, se pessoa física; 
b) CNPJ, se pessoa jurídica; 
c) Carteira de Identidade, tanto licitante Pessoa Física como do representante da Pessoa Jurídica; 
d) Procuração do representante do licitante Pessoa Jurídica e do licitante Pessoa física, caso os 
próprios não venham a participar da fase de lances; 
e) Declaração do participante de que renuncia à garantia por vícios redibitórios, nos lotes sem 
garantia de funcionamento na entrega; 
f) Os documentos relacionados no subitem anterior poderão ser exibidos em original ou por meio de 
cópia autenticada em cartório ou pelo Leiloeiro ou membro da equipe de apoio, a partir do documento 
original.  
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4.3. Os participantes poderão efetuar seu credenciamento junto ao Leiloeiro a partir do dia 
27/02/2015 (quando da vistoria a que se refere o Anexo I deste edital) até uma hora antes do início da 
etapa de lances na data do leilão. 
4.4. De conformidade com o impedimento estabelecido no art. 9º da Lei 8.666/93, fica expressamente 
proibida a participação de servidores do Município de Torres, para aquisição dos bens da presente 
licitação.  
 
5 - DOS BENS OBJETO DO LEILÃO 
 
5.1. Os bens objeto deste Leilão estão distribuídos em lotes de objetos, cujas características estão 
descritas no Anexo I, que é parte integrante deste Edital. 
5.2. A Prefeitura do Município de Torres declara-se responsável pelos bens levados a leilão, 
possuindo-os livres e desembaraçados de quaisquer ônus, assumindo total responsabilidade quanto 
à procedência e regular situação jurídica dos mesmos.  
5.3. Caso o bem possa ser arrematado juntamente com sua documentação, esta será emitida em 
nome do licitante que arrematá-lo, a quem será processada sua entrega, sendo vedada qualquer 
alteração posterior quanto ao nome do arrematante.       
5.4. Os arrematantes receberão os bens no estado físico em que se encontram, correndo por conta 
do arrematante toda e qualquer despesa relativa à formalização da transferência de sua propriedade 
junto aos órgãos competentes. 
5.5. As despesas decorrentes do reconhecimento da firma do representante da Administração aposta 
no Certificado de Registro do Veículo (Autorização para Transferência) correrão por conta do 
arrematante, conforme os valores cobrados pelo Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais. 
5.6. Os bens permanecerão na posse e guarda desta Administração até sua efetiva entrega aos 
adquirentes. 
5.7. Os bens a serem leiloados poderão ser vistoriados pelos interessados do dia 27/02/2015 até 1 
(um) dia antes da reunião em que serão apregoados, no horário de visitação das 09 horas ás 11 
horas e das 14 horas ás 17 horas, de segunda a sexta-feira, junto à Garagem Municipal, Rua Capitão 
Jovino, 907, Bairro Engenho Velho, Torres, mediante agendamento prévio, pelo telefone (51) 3626 -
9150, ramal 507 não cabendo qualquer reclamação posterior ás suas qualidade intrínsecas ou 
extrínsecas. 
 
06 - DO LANCE 
 

6.1. Os bens objeto do Leilão serão apregoados no Leilão, por preço igual ou superior ao valor da 
avaliação. 
6.2. Os 28 (vinte e oito) lotes serão apregoados individualmente. 

6.3. Na sucessão de lances, a diferença de valores não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta 
reais) para os lotes XIX, XXIII E XXVII, para os demais lotes a diferença de valores não poderá ser 
inferior a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

6.4. O Leiloeiro não estará obrigado a seguir a ordem numérica a que estão dispostos os lotes, 
podendo invertê-la conforme sua conveniência.  
 
7 - DO JULGAMENTO  
 

7.1. O leilão será julgado pelo critério de maior lance, desde que seu valor seja igual ou superior ao 
da avaliação. 

7.2. Não será permitida a arrematação do bem por valor inferior ao da avaliação elaborada pelo 
engenheiro mecânico Afrânio dos Santos Machado, CREA nº 90043/RS. 
 
8 – DA ARREMATAÇÃO DOS BENS 
 
8.1. Os bens objeto do Leilão serão arrematados pelo maior lance, a partir da avaliação mínima 
constante do Anexo I. 
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8.2. Após a arrematação, que se consuma com a “batida do martelo”, não será aceita em nenhuma 
hipótese a desistência dos arrematantes quanto aos lotes arrematados. 
8.3. O pagamento dos bens adquiridos será efetuado mediante depósito bancário identificado na 
conta do Município de Torres, CNPJ nº. 87.876.801/0001-01, Conta 006.0000041.6, Agência 0524, 
Caixa Econômica Federal. 
 

8.3.1. Os pagamentos serão efetuados obrigatoriamente em moeda corrente nacional ou por 
cheque nominal e cruzado em favor do Município de Torres/RS.  
 
8.3.2. O pagamento em cheque dará liberação ao bem, somente após sua efetiva 
compensação.  

  
 

8.4. Caso o arrematante não efetue o pagamento em 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
término do leilão, perderá o direito sobre o bem independente de notificação, 
8.5. Será declarado inidôneo nos termos dispostos no art. 87, I a IV da Lei Federal nº 8.666/93, o 
arrematante que não efetue o pagamento do( s) bem (ns) arrematados no prazo acima estipulado. 

8.6. O bem arrematado será entregue e transferido somente para o arrematante, sendo ele Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica. 
8.7. A(s) despesa(s) decorrente(s) da retirada do(s) bem (ns) correrão por conta do arrematante. 

9 - DA RETIRADA DO BEM 

9.1. A retirada do(s) bem (ns) arrematado(s) dar-se-á em data e horário a serem estabelecidos e 
comunicados através de publicação no Mural de Publicações Oficiais da Cidade de Torres, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis contados da data da homologação do leilão. 
9.2. Os bens deverão ser retirados pelos arrematantes no local designado pela Administração, 
mediante a apresentação dos documentos descritos no item 3.1. 
 

9.2.1. Caso a retirada tenha sido delegada a um representante de pessoa jurídica, será 
necessária a apresentação de procuração outorgada pelo(s) sócio(s) ou diretor(es) com 
poderes específicos para a prática do ato.  
 

9.3. A não retirada do bem pelo arrematante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
comunicação para tanto, implicará em abandono, retornando o bem a depósito para ser leiloado em 
outra oportunidade, sem direito à restituição do valor pago pela arrematante.  

10 – DA ATA 

10.1. Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes vendidos, bem 
como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos de desenvolvimento da 
licitação, em especial os fatos relevantes. 

10.2. A ata será assinada, ao seu final pelos membros da Equipe de Apoio, pelo Leiloeiro e pelos 
arrematantes do Leilão. 

11 - DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Os atos de adjudicação e homologação serão praticados, com base no § 4°, do inciso VI, do 
art.43, da Lei n° 8.666/93, cabendo ao Leiloeiro e Equipe de Apoio a adjudicação de cada lote ao seu 
arrematante, e a Prefeita Municipal a homologação do certame.  

12 – DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
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12.1. Impugnações ao leilão deverão ser apresentadas por escrito e deverão ser dirigidas para a 
Diretoria de Compras e Licitações, até dois dias úteis antes da data do evento, em conformidade com 
a Lei 8.666/93. 
12.2. Quaisquer esclarecimentos sobre este Leilão poderão ser solicitados ao Leiloeiro, e 
endereçados a Diretoria de Compras e Licitações.  
12.3. Os casos omissos serão decididos pelo Leiloeiro e Equipe de Apoio no prazo de 03 (dias) úteis 
contados da data do apontamento da omissão.  
12.4. Das decisões e atos praticados neste Leilão caberá recurso, que deverá ser dirigido à 
autoridade superior àquela que o praticou, por intermédio do Leiloeiro, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data do da publicação da ADJUDICAÇÃO.  
12.5. As manifestações facultadas neste Item deverão ser protocolizadas no Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Torres, sito na Rua Joaquim Porto, 801 esquina com a Rua Pedro Cincinato 
Borges,  Bairro Centro, Torres/RS. 
 
13 – DAS  SANSÕES 
 
13.1. O descumprimento da obrigação assumida, isto é, a falta de pagamento do valor de 
arrematação, sujeita o licitante ás seguinte penalidade: 
a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública do Município de Torres, pelo prazo de 2 (dois) anos; 
b)  multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da arrematação. 
 
14 – DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
14.1. O simples oferecimento de lances para aquisição dos bens implica no conhecimento e total 
aceitação das condições previstas neste Edital.  
14.2. Ao Leiloeiro é facultado o direito de adiar, mediante despacho fundamentado, a presente 
licitação, sem que aos participantes caiba qualquer indenização. 

14.3. Em qualquer fase do certame, a Administração poderá, atendendo ao interesse público, quer de 
ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogar parcial ou totalmente o Leilão, devendo, no 
caso de ilegalidade, anulá-lo no todo. Poderá, ainda, adiar as sessões, alterando a data de sua 
realização. Em qualquer das hipóteses a Administração o fará por despacho fundamentado, 
assegurando o Contraditório e a Ampla Defesa. 

14.3.1. A utilização pela Administração das faculdades previstas no item acima não geram direitos ou 
obrigações de qualquer espécie ao Leiloeiro ou a terceiros.    

14.4. O Leiloeiro e Equipe de Apoio poderá, ainda, desde que devidamente justificados os motivos, 
retirar do Leilão qualquer um dos lotes ou itens descritos neste Edital. 

14.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Torres, para discussão de eventuais litígios, oriundos da 
presente Licitação, com renúncia de outros, por mais privilegiados que sejam.  
 

 
                                             Torres, 03 de Fevereiro de 2015. 

 
 
 
 

MARIA DE FÁTIMA S. CECHIN 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
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ANEXO I DOS LOTES: 
 
 

LOTE I - um (01) veículo FIAT/Palio Weekend ELX, cor branca, ano fabricação/ano modelo 
2002/2002, placa IKQ 7850, Chassi 9BD17302424054278, com certificado do Registro de 
Veículo - Código Renavan 782629539; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, com o motor sem funcionamento, 

verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, sistema de suspensão, 
substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de 
ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de válvulas ), limpeza dos bicos 
injetores e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, reparos de funilaria e  pintura da 
carroçaria, reparos nos estofamentos e a colocação dos componentes faltantes ( do motor, 
pneus, rodas e a  bateria elétrica ).  
 
 DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 13.631,00 (Treze Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais ), 
código 001156-8.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
 AVALIAÇÃO 
 
R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais). 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
LOTE II - um (01) veículo VW/Gol Special, cor branca, ano fabricação/ano modelo 1999/1999, 
placa IIT 1784, Chassi 9BWZZZ377XP033243, com certificado do Registro de Veículo - Código 
Renavan 714051063; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, com o motor sem funcionamento, danos 

no sistema elétrico e caixa de câmbio verificou-se necessário à revisão completa do sistema de 
freio, sistema de suspensão, substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do 
motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de 
válvulas ), limpeza dos bicos injetores e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, 
reparos de funilaria e na pintura da carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
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Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 

a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa  

 

Econômicas – FIPE, no valor de R$ 8.910,00 ( Oito Mil e Novecentos e Dez Reais ), código 
005079-2.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
 AVALIAÇÃO 
 
R$ 2.250,00 (Dois Mil e  Duzentos e Cinquenta Reais) 

____________________________________________________________________________ 

 

LOTE III - um (01) veículo VW/Gol MI, cor branca, ano fabricação/ano modelo 1997/1998, placa 
IHB 7713, Chassi 9BWZZZ377VT251540, com certificado do Registro de Veículo - Código 
Renavan 69138540-8; 

 
DESCRIÇÃO DA VISTORIA 

 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, com o motor sem funcionamento e danos 

no sistema elétrico, verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, sistema de 
suspensão, substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do 
óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de válvulas ), 
limpeza dos bicos injetores e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, reparos de 
funilaria e na pintura da carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 8.052,00 (Oito Mil e Cinquenta e Dois Reais ), código 
005001-6.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais) 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

LOTE IV - um (01) veículo VW/Kombi, cor branca, ano fabricação/ano modelo 1998/1999, placa 
IIQ 3788, Chassi 9BWZZZ237XP002910, com certificado do Registro de Veículo - Código 
Renavan 0071165300-3; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, o motor e câmbio com funcionamento 

precário, verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, sistema de direção,  
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sistema de suspensão, substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do 
motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de  
válvulas ), limpeza do sistema de alimentação, revisão  do sistema elétrico e reparos de funilaria 
e na pintura da carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 12.709,00 ( Doze Mil e Setecentos e  Nove Reais ), código 
005024-5.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais) 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

LOTE V - um (01) veículo VW/Saveiro 1.6, cor branca, ano fabricação/ano modelo 2002/2002, 
placa IKO 6085, Chassi 9BWEB05XX2P513536, com certificado do Registro de Veículo - Código 
Renavan 0077857989-1; 

 
DESCRIÇÃO DA VISTORIA 

 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, motor com funcionamento deficiente, 

verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, sistema de suspensão, 
substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de 
ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de válvulas ), limpeza dos bicos 
injetores e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, reparos de funilaria e na pintura 
da carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 16.534,00 ( Dezesseis Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro 
Reais ), código 005094-6.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) 
 
_____________________________________________________________________________ 
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LOTE VI - um (01) veículo VW/Saveiro 1.6, cor branca, ano fabricação/ano modelo 2003/2004, 
placa ILQ 4478, Chassi 9BWEB05X244001905, com certificado do Registro de Veículo - Código 
Renavan 0082087191-5; 

 
DESCRIÇÃO DA VISTORIA 

 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, motor com funcionamento deficiente, 

verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, sistema de suspensão,  
 
 
substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de 
ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de válvulas ), limpeza dos bicos 
injetores e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, reparos de funilaria e na pintura 
da carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 20.562,00 ( Vinte Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais 
), código 005094-6.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais )  
 
_____________________________________________________________________________ 

 
LOTE VII - um (01) veículo GM/Celta 4P Super, cor branca, ano fabricação/ano modelo 
2004/2005, placa IMA 3458, Chassi 9BGRY48X05G117633, com certificado do Registro de 
Veículo - Código Renavan 0083634386-7; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, com o motor e a caixa de câmbio 

apresentando funcionamento precário e vazamentos, verificou-se necessário à revisão completa 
do sistema de freio, sistema de suspensão, substituição dos componentes de manutenção 
preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível, velas de ignição, 
correia do comando de válvulas ), limpeza dos bicos injetores e revisão  do sistema elétrico e de 
injeção eletrônica, reparos de funilaria e na pintura da carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 14.911,00 ( Quatorze Mil e Novecentos e Onze Reais ), 
código 004227-7.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     
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AVALIAÇÃO 
 
R$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais ) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

LOTE VIII - um (01) veículo GM/Celta 4P Super, cor branca, ano fabricação/ano modelo 
2005/2006, placa IMQ 1991, Chassi 9BGRY48J06G109913, com certificado do Registro de 
Veículo - Código Renavan 0086244495-0; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, com o motor danificado e sem 

funcionamento, verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, sistema de 
suspensão, substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do 
óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de válvulas ), 
limpeza dos bicos injetores, revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, reparo no ar 
condicionado, reparos de funilaria e na pintura da carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 17.618,00 (Dezessete Mil e Seiscentos e Dezoito Reais ), 
código 004236-8.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 3.500,00 ( Três Mil e Quinhentos  Reais) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

LOTE IX - um (01) veículo FIAT/Palio Weekend ELX, cor branca, ano fabricação/ano modelo 
2002/2002, placa IKQ 7847, Chassi 9BD17302424053036, com certificado do Registro de 
Veículo - Código Renavan 0078262873-7; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, motor com funcionamento deficiente, 

verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, sistema de suspensão, 
substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de 
ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de válvulas ), limpeza dos bicos 
injetores e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, reparos de funilaria e pintura da 
carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
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Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 13.631,00 (Treze Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais ), 
código 001156-8.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 4.100,00 ( Quatro Mil e Cem Reais ) 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

LOTE X - um (01) veículo FIAT/Palio Weekend ELX, cor branca, ano fabricação/ano modelo 
2002/2002, placa IKQ 7795, Chassi 9BD17302424053729, com certificado do Registro de 
Veículo - Código Renavan 0078261384-5; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, motor com funcionamento deficiente, 

verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, sistema de suspensão, 
substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de 
ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de válvulas ), limpeza dos bicos 
injetores e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, reparos de funilaria e pintura da 
carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 13.631,00 ( Treze Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais ), 
código 001156-8.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 4.100,00 ( Quatro Mil e Cem Reais ) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

LOTE XI - um (01) veículo FIAT/Palio Weekend ELX, cor branca, ano fabricação/ano modelo 
2003/2003, placa ILF 1856, Chassi 9BD17302534082144, com certificado do Registro de 
Veículo - Código Renavan 0080491119-3; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, motor e caixa de câmbio com 

funcionamento deficiente, verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, 
sistema de suspensão, substituição dos componentes de manutenção preventiva      ( óleo do  
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motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de 
válvulas ), limpeza dos bicos injetores e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, 
reparos de funilaria e pintura da carroçaria, painel quebrado, caixa de câmbio deficiente no 
engate das marchas.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 15.128,00 ( Quinze Mil e Cento e Vinte e Oito Reais ), 
código 001143-6.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais) 
 
___________________________________________________________________________ 
 

LOTE XII - um (01) veículo FIAT/Palio Weekend ELX, cor branca, ano fabricação/ano modelo 
2002/2002, placa IKQ 7842, Chassi 9BD17302424054091, com certificado do Registro de 
Veículo - Código Renavan 0078262790-0; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, motor com funcionamento deficiente, 

verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, sistema de suspensão, 
substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de 
ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de válvulas ), limpeza dos bicos 
injetores e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, e reparos na estofaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 13.631,00 ( Treze Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais ), 
código 001156-8.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
 AVALIAÇÃO 
 
R$ 3.800,00 ( Três Mil e  Oitocentos Reais ) 
 
_____________________________________________________________________________ 
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LOTE XIII - um (01) veículo VW/Kombi, cor branca, ano fabricação/ano modelo 2008/2009, placa 
IOU 7322, Chassi 9BWMF07X29P002166, com certificado do Registro de Veículo - Código 
Renavan 0096866238-2; 

 
DESCRIÇÃO DA VISTORIA 

 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, com o motor em mau funcionamento, 

verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, sistema de suspensão, 
substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de  
 
 
ar e  filtro de combustível, velas de ignição ), limpeza dos bicos injetores e revisão  do sistema 
elétrico e de injeção eletrônica, reparos de funilaria e pintura da carroçaria,.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 27.346,00 ( Vinte Sete Mil e Trezentos e Quarenta e Seis 
Reais ), código 005240-0.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 6.800,00 ( Seis Mil  e  Oitocentos Reais ) 
 
____________________________________________________________________________ 
 

LOTE XIV - um (01) veículo I/M. BENZ CDI SPR TCA AMB, cor branca, ano fabricação/ano 
modelo 2009/2009, placa IQK 2307, Chassi 8AC9036629E022086, com certificado do Registro 
de Veículo - Código Renavan 0018341335-0; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, sinistrado decorrente de uma capotagem, 

com danos em toda a carroceria, principalmente o teto, verificou-se a revisão completa do 
sistema de freio, sistema de direção, sistema de suspensão, substituição dos componentes de 
manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível ), 
limpeza do sistema de injeção, revisão  do sistema elétrico,  reparos e substituição das peças 
danificadas decorrente do sinistro e a pintura geral da carroçaria.  

Não consta restrição de sinistro no registro do veículo. 
Veículo transformado para ambulância. 

 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 58.794,00  ( Cinquenta e Oito Mil e Setecentos  e Noventa e 
Quatro Reais ), código 0021165-6.  
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Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 

R$ 8.700,00 ( Oito Mil e Setecentos Reais ) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
LOTE XV - um (01) veículo IMP/MBENZ 310D SPRINTERF, cor branca, ano fabricação/ano 
modelo 1998/1998, placa LCJ 5941, Chassi 8AC690331WA516031, com certificado do Registro 
de Veículo - Código Renavan 0070223143-6; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, motor com mau funcionamento, danos na 

carroceria, verificou-se necessária a revisão completa do sistema de freio, sistema de direção, 
sistema de suspensão, substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do 
motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível ), limpeza do sistema de injeção, revisão  
do sistema elétrico e reparos de funilaria e na pintura da carroçaria. 

Veículo com a cor incorreta no registro, anotada cor branca, enquanto que a cor do 
veículo é vermelha.  

Veículo transformado para ambulância. 
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 29.830,00 ( Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Trinta Reais ), 
código 021117-6.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) 
 

____________________________________________________________________________ 

 

LOTE XVI - um (01) veículo FIAT/Ducato Viature A, cor branca, ano fabricação/ano modelo 
2002/2002, placa IKQ 9695, Chassi 93W23264021005919, com certificado do Registro de 
Veículo - Código Renavan 0078293656-3; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se necessário à revisão 

completa no motor para eliminar os vazamentos, revisão do sistema de freio, sistema de 
suspensão, substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do 
óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de válvulas ),  
 



 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
SECRETARIA DE FAZENDA 
Diretoria de Compras e Licitações 

 
limpeza do sistema de alimentação e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, troca 
dos pneus, reparos de funilaria e  pintura da carroçaria. 

Veículo transformado para ambulância. 
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço  

 

 

médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 32.995,00 ( Trinta e Dois Mil e Novecentos e Noventa e 
Cinco Reais ), código 001107-0.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 4.500,00 ( Quatro Mil e Quinhentos  Reais ) 
 

 

LOTE XVII - um (01) veículo M. BENZ/L 1113, cor vermelha, ano fabricação/ano modelo 
1979/1979, placa IFB 1475, Chassi 34404112438084, com certificado do Registro de Veículo - 
Código Renavan 0057840237-8; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se necessário à revisão 

completa no motor, caixa de câmbio e diferencial; revisão do sistema de freio, sistema de 
suspensão, substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do 
óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível ), limpeza do sistema de alimentação, revisão  do 
sistema elétrico  e reparos de funilaria e  pintura da cabine. 
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, no valor de R$ 32.000,00 ( Trinta e Dois Mil Reais ).  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 5.000,00 ( Cinco Mil Reais ) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

LOTE XVIII - um (01) veículo VW/Saveiro CL 1.6 MI, cor branca, ano fabricação/ano modelo 
1999/1999, placa IIW 3061, Chassi 9BWZZZ376XP511510, com certificado do Registro de 
Veículo - Código Renavan 0071711000-1; 
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DESCRIÇÃO DA VISTORIA 

 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, com o motor em mau funcionamento, 

danos no sistema elétrico, verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, 
sistema de direção, sistema de suspensão, substituição dos componentes de manutenção 
preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível, velas de ignição, 
correia do comando de válvulas ), limpeza do sistema de alimentação e reparos de funilaria e na 
pintura da carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 12.832,00 ( Doze Mil e Oitocentos  e Trinta e Dois Reais ), 
código 005020-2.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
 AVALIAÇÃO 
 
R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais) 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

LOTE XIX - um (01) veículo VW/Gol MI, cor branca, ano fabricação/ano modelo 1997/1997, 
placa IGM 7244, Chassi 9BWZZZ377VT137767, com certificado do Registro de Veículo - Código 
Renavan 0068002478-6; 

 
DESCRIÇÃO DA VISTORIA 

 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, motor e caixa de câmbio com  

funcionamento deficiente, verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, 
sistema de suspensão, substituição dos componentes de manutenção preventiva      ( óleo do 
motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de 
válvulas ), limpeza dos bicos injetores e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, 
reparos de funilaria e na pintura da carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 7.683,00 ( Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais ), 
código 005001-6.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) 
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LOTE XX - um (01) veículo VW/Saveiro 1.6, cor branca, ano fabricação/ano modelo 2002/2002, 
placa IKN 2518, Chassi 9BWEB05X72P513736, com certificado do Registro de Veículo - Código 
Renavan 0077689028-0; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 

 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, motor com funcionamento deficiente, 

danos no sistema elétrico, verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio,  
 

sistema de direção, sistema de suspensão, substituição dos componentes de manutenção 
preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível, velas de ignição, 
correia do comando de válvulas ), limpeza do sistema de injeção e reparos de funilaria e na 
pintura da carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 16.534,00 ( Dezesseis Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro 
Reais ), código 005094-6.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) 
 
___________________________________________________________________________ 
 

LOTE XXI - um (01) veículo VW/Parati 16V, cor branca, ano fabricação/ano modelo 1999/1999, 
placa IIS 1666, Chassi 9BWZZZ374XT044444, com certificado do Registro de Veículo - Código 
Renavan 007132644-1; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, motor com funcionamento deficiente, 

verificou-se necessário à revisão completa do sistema de freio, sistema de suspensão, 
substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de 
ar e  filtro de combustível, velas de ignição, correia do comando de válvulas ), limpeza dos bicos 
injetores e revisão  do sistema elétrico e de injeção eletrônica, reparos de funilaria e na pintura 
da carroçaria.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 11.377,00 ( Onze Mil e Trezentos e Setenta e Sete Reais ), 
código 005008-3.  
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Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) 
 

 

LOTE XXII - um (01) veículo M. BENZ/L 1518, cor branca, ano fabricação/ano modelo 
1987/1987, placa IFG 1851, Chassi 9BM345305HB759462, com certificado do Registro de 
Veículo - Código Renavan 0057335418-9; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se necessário à revisão 

completa no motor e caixa de câmbio; eixo do sistema de transmissão e setor da direção 
hidráulica inexistente; revisão do sistema de freio, sistema de suspensão, substituição dos 
componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de 
combustível ), limpeza do sistema de alimentação, revisão  do sistema elétrico  e reparos de 
funilaria e  pintura da cabine. 
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 62.284,00 ( Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e 
Quatro Reais ), código 509074-1.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 12.300,00 (Doze Mil e Trezentos Reais) 

 
___________________________________________________________________________ 

 

LOTE XXIII - um (01) veículo I/CHEVROLET TRAFIC, cor branca, ano fabricação/ano modelo 
1995/1995, placa IDL 2496, Chassi 8A1T31C1ZSS001697, com certificado do Registro de 
Veículo - Código Renavan 0063864500-0. 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada no veículo, foi considerado irrecuperável e baixado pelo 

DETRAN / RS. 
Veículo sem motor, caixa de câmbio, eixos e outros.  

 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Considerando o estado do veículo como irrecuperável, deve ser leiloado como sucata, 
sem registro no órgão de trânsito. 



 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
SECRETARIA DE FAZENDA 
Diretoria de Compras e Licitações 

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) 
 

 

LOTE XXIV - um (01) veículo I/KIA BESTA, cor branca, ano fabricação/ano modelo 1997/1998, 
placa IHD 8409, Chassi KNHTP7352V6349324, com certificado do Registro de Veículo - Código 
Renavan 0069318296-2. 

 

 
DESCRIÇÃO DA VISTORIA 

 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, motor com funcionamento deficiente, 

danos na carroceria, verificou-se necessários a revisão completa do sistema de freio, sistema de 
direção, sistema de suspensão, substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo 
do motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível ), limpeza do sistema de injeção, 
revisão  do sistema elétrico e reparos de funilaria e na pintura da carroçaria. 
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 19.503,00 ( Dezenove Mil e Quinhentos e Três Reais ), 
código 018002-5.   

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 1.000,00 (Uns Mil Reais) 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

LOTE XXV - uma (01) máquina RETROESCAVADEIRA, marca FIAT, modelo FP 80.2, ano de 
fabricação ND, número de série ND; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada na máquina descrita, motor com funcionamento deficiente, 

verificou-se necessários a revisão completa do sistema hidráulico, do sistema de freio, 
substituição dos componentes de manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de 
ar e  filtro de combustível. 
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

Considerando o estado da máquina descrita, nesta data, e pelo custo de manutenção 
para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o 
preço médio de mercado.   

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     



 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
SECRETARIA DE FAZENDA 
Diretoria de Compras e Licitações 

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

LOTE XXVI - uma (01) máquina ROÇADEIRA, marca BODY BODY, modelo ND, ano de 
fabricação ND, número de série ND; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme vistoria realizada na máquina descrita, motor com funcionamento deficiente 

verificou-se necessários a revisão completa do sistema hidráulico, do sistema de freio, 
substituição dos componentes de manutenção preventiva (óleo do motor, filtro do óleo, filtro de 
ar e filtro de combustível. 
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

Considerando o estado da máquina descrita, nesta data, e pelo custo de manutenção 
para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 1.000,00 (Um Mil Reais ) 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

LOTE XXVII - dois mil quilogramas (2.000 kg), aproximadamente, de sucatas metálicas e 
carcaças de veículos irrecuperáveis; 

 

DESCRIÇÃO DA VISTORIA 
 
Conforme levantamento realizado verificou um peso de aproximadamente de duas mil 

quilogramas entre sucata metálica, diversas e carcaça de dois veículos irrecuperáveis, uma VW / 
PARATI e um VW / KOMBI. 

Os veículos a serem leiloados como sucata devem ter a baixa definitiva no órgão 
executivo de trânsito do estado onde o mesmo encontra-se registrado.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Considerando o preço médio de mercado para o quilograma de sucata, no valor de R$ 
0,30 (trinta centavos ), obtêm-se a avaliação mínima para o item avaliado.     

 
 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 300,00 (Trezentos Reais) 
 
_____________________________________________________________________________ 



 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
SECRETARIA DE FAZENDA 
Diretoria de Compras e Licitações 
 

LOTE XXVIII - um (01) veículo GM/Vectra Sedan Elegance, cor preta, ano fabricação/ano 
modelo 2009/2009, placa IPO 6843, Chassi 9BGAB69C09B246834, com certificado do Registro 
de Veículo - Código Renavan 0012759787-5. 

 

 
DESCRIÇÃO DA VISTORIA 

 
Conforme vistoria realizada no veículo descrito, verificou-se necessário à revisão 

completa do sistema de freio, sistema de suspensão, substituição dos componentes de 
manutenção preventiva ( óleo do motor, filtro do óleo,  filtro de ar e  filtro de combustível, velas 
de ignição, correia do comando de válvulas ), limpeza dos bicos injetores e revisão  do sistema 
elétrico e de injeção eletrônica, troca dos pneus, rolamentos de rodas, pivôs da suspensão e a 
tampa do carter.  
 
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 

Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para 
a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço 
médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômicas – FIPE, no valor de R$ 32.565,00 (Trinta e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e 
Cinco Reais ), código 004323-0.  

Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.     

 
AVALIAÇÃO 
 
R$ 16.300,00 (Dezesseis Mil e Trezentos Reais) 
 
_____________________________________________________________________________ 
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	Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas – FIPE, no valor de R$ 8.052,00 (Oito Mil e Cinquenta e Dois Reais ), código 005001-6. 
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	Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas – FIPE, no valor de R$ 13.631,00 ( Treze Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais ), código 001156-8. 
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	Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço médio de mercado, no valor de R$ 32.000,00 ( Trinta e Dois Mil Reais ). 
	Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.    
	Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas – FIPE, no valor de R$ 12.832,00 ( Doze Mil e Oitocentos  e Trinta e Dois Reais ), código 005020-2. 
	Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.    
	Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas – FIPE, no valor de R$ 7.683,00 ( Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais ), código 005001-6. 
	Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.    
	Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas – FIPE, no valor de R$ 16.534,00 ( Dezesseis Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro Reais ), código 005094-6. 
	Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.    
	Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas – FIPE, no valor de R$ 11.377,00 ( Onze Mil e Trezentos e Setenta e Sete Reais ), código 005008-3. 
	Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.    
	Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas – FIPE, no valor de R$ 62.284,00 ( Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais ), código 509074-1. 
	Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.    
	Considerando o estado do veículo como irrecuperável, deve ser leiloado como sucata, sem registro no órgão de trânsito.
	Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas – FIPE, no valor de R$ 19.503,00 ( Dezenove Mil e Quinhentos e Três Reais ), código 018002-5.  
	Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.    
	Considerando o estado da máquina descrita, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço médio de mercado.  
	Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.    
	Considerando o estado da máquina descrita, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias. 
	Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.    
	Considerando o preço médio de mercado para o quilograma de sucata, no valor de R$ 0,30 (trinta centavos ), obtêm-se a avaliação mínima para o item avaliado.    
	Considerando o estado do veículo descrito, nesta data, e pelo custo de manutenção para a realização dos reparos e substituição das peças necessárias, em comparação com o preço médio de mercado, referência ao mês de Abril de 2014, pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas – FIPE, no valor de R$ 32.565,00 (Trinta e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais ), código 004323-0. 
	Obtêm-se a avaliação mínima para o estado e as características em que se encontra.    




