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EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2019  
 

LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE TORRES/RS. 

 
O MUNICÍPIO DE TORRES, RS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; TORNA PÚBLICO para conhecimento dos 
interessados, a realização de licitação na modalidade de Leilão Público, do tipo "MAIOR  
LANCE OU OFERTA", o qual será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Alvaro Marques Teixeira, 
Matrícula JUCISRS nº 274/2011, para a venda de bens móveis inservíveis, de sua 
propriedade, mediante as condições estabelecidas neste Edital, aplicando-se no que couber, 
os procedimentos previstos na Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente. 

 
DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO 
1. Local da Sessão: Auditório da Câmara Municipal de Torres/RS, sito à Avenida Riacho, nº 
1423, Centro, Torres/RS, na presença dos interessados ou seus procuradores que 
comparecerem no ato, também, haverá possibilidade de lances pela internet, através de 
acesso pelo site do Leiloeiro Oficial: ALVARO MARQUES TEIXEIRA - www.amtleiloes.com.br 

 1.2. DATA: 13 de dezembro de 2019;  
 1.3. HORÁRIO: 14h: 00 min (horário de Brasília). 
 

DA PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar do leilão quaisquer pessoas físicas e jurídicas capazes de contratar, 
segundo o Código Civil Brasileiro, sendo as pessoas jurídicas, devidamente representadas 
no procedimento licitatório pelos seus representantes legais, domiciliadas ou estabelecidas 
em qualquer localidade do território nacional. 
 
As pessoas físicas deverão apresentar ao leiloeiro ou a pessoa designada por ele, cópia 
simples acompanhadas dos originais para conferência ou cópia autenticada dos seguintes 
documentos: 
Cópias simples acompanhadas dos originais para conferência ou cópia autenticada 
dos seguintes documentos: 

a.   Cédula de identidade; 
b. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
c. Comprovante de endereço do Participante 
d. Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião se for o caso. 

 
 As pessoas jurídicas deverão apresentar ao leiloeiro ou a pessoa designada por ele, 

Cópias simples acompanhadas dos originais para conferência ou cópia 
autenticada dos seguintes documentos: 

a. Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ) no caso de pessoas jurídicas.Ato Constitutivo e 
devidas alterações; 

b.    Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)  e cédula de identidade do 
representante; 

c. Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, acompanhada do 
documento que comprove que a outorga da procuração foi feita por quem detém 
poderes para fazê-lo. 
 
2.3. É vedada a participação direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra 
ou serviço e do fornecimento de bens, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação.   
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3. DO OBJETO 
Os bens consistirão de lotes numerados em ordem crescente com características e preço 
mínimo para alienação, conforme descrição abaixo, e o tipo de licitação será o de maior lance 
por lote. 

 

LOTE 
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS 

AVAL. (R$) 

01 MARCA/MODELO: IMP/M BENZ 310D SPRINTERF 
PLACAS: IIV 8252 
ANO: 1998/1998 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
CHASSI: 8AC690330WA523308 
RENAVAM: 71659119-7 
 

3.500,00 

02 MARCA/MODELO: VW/SANTANA 2.0 
PLACAS: IJJ 9330 
ANO/MODELO: 2000/2000 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 
CHASSI: 9BWZZZ327YP017981 
RENAVAM: 73310835-0 
 

3.410,00 

03 MARCA/MODELO: GM/CELTA 5 PORTAS 
PLACAS: ILD 9688 
ANO/MODELO: 2003/2003 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 
CHASSI: 9BGRD48X03G181750 
RENAVAM: 80305952-3 
 

3.030,00 

04 MARCA/MODELO: CAR/CAMINHÃO/ BASCULANTE   
M. BENZ/LK 1518 
PLACAS: IFK 2182 
ANO/MODELO: 1987/1987 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
CHASSI: 8AC690330WA523308 
RENAVAM: 57335502-9 
 

8.680,00 

05 MARCA/MODELO: VW/KOMBI 
PLACAS: IQK 3471 
ANO/MODELO: 2009/2010 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA 
CHASSI: 9BWMF07X8AP018182 
RENAVAM: 18364757-2 
 

6.135,00 

06 MARCA/MODELO: MOTONIVELADORA/KOMATSU 
DRESSER 855 
PLACAS: PAT - 0009 
ANO/MODELO: 1993/1993 – COR: BRANCA 
CHASSI: N510002N001300 
RENAVAM: NÃO CONTÉM 
 

14.000,00 

07 MARCA/MODELO: MOTONIVELADORA/HUBER 18.000,00 
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DRESSER 205C VB 
PLACAS: PAT - 0008 
ANO/MODELO: 1986/1986  
NÚMERO DE SÉRIE: 10995 
 

08 MARCA/MODELO: RETROESCAVADOR/FIATALLIS 
80.2 
PLACAS: RTE - 0007 
ANO/MODELO: 1998/1998  
NÚMERO DE SÉRIE: FB802A4R02250 
RASTREABILIDADE: 002337 
 

11.750,00 

09 MARCA/MODELO: TRATOR AGRÍCOLA /AGRALE 4200 
PLACAS: TRA - 0060 
ANO/MODELO: 2001/2001  
NÚMERO DE SÉRIE: 13978 
 

3.500,00 

10 MARCA/MODELO: CAMINHÃO M. BENZ / L 1113 
PLACAS: IGA 6620 
ANO/MODELO: 1982/1982 – COR: VERMELHA 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
CHASSI: 3450031259529 
RENAVAM: 00578407035 
 

10.935,00 

11 MARCA/MODELO: CAR/CAMINHONETE CAB DUPLA 
GM/S10 2.8 D 4X4 
PLACAS: IKN 1478 
ANO/MODELO: 2001/2002 – COR: VERMELHA 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
CHASSI: 9BG138BC02C404767 
RENAVAM: 776750836 
 

19.430,00 

12 MARCA/MODELO: MOTOCICLETA HONDA/CG 125 
TITAN KSE 
PLACAS: ILS 5328 
ANO/MODELO: 2003/2004 – COR: VERMELHA 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 
CHASSI: 9C2JC30214R624749 
RENAVAM: 00823914208 

1.650,00 

13 MARCA/MODELO: MOTO AQUÁTICA YAMAHA/ VX 
SPORT 
ANO/MODELO: 2006  
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 
COR: VERMELHA 
CHASSI: FIK0820679 
MOTOR: 6D31020509 
TÍTULO DE INSCRIÇÃO: 466M2007000481 
 

6.785,00 

14 MARCA/MODELO: MOTO AQUÁTICA YAMAHA/ VX 
SPORT 
ANO/MODELO: 2006  
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 

6.785,00 
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COR: AZUL 
CHASSI: FIK0820680 
MOTOR: 6D31020510 
TÍTULO DE INSCRIÇÃO: 466M2007000499 
 
 

15 MARCA/MODELO: REBOQUE CARGA/ CARROCERIA 
ABERTA 
PREFIXO: BOT-0193  
ANO/MODELO: 2002 – COR: VERMELHA 
CHASSI: 9A9REKCL12MCE8045 
 
MARCA/MODELO: BOTE C/MOTOR TIPO: BALSA 
INFLÁVEL/ SR 15 LX 4.5M 
ANO/MODELO: 2002  
INSCRIÇÃO: 466M2004001274 
RENAVAM: 00823914208 
 
 

3.050,00 

16 MARCA/MODELO: GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE 
PLACAS: IPO 6843 
ANO/MODELO: 2009 – COR: PRETA 
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA 
CHASSI: 9BGAB69C09B246834 
RENAVAM: 127597875 
 

6.785,00 

17 MARCA/MODELO: GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE 
PLACAS: IRT 7398 
ANO/MODELO: 2011 – COR: PRETA 
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA 
CHASSI: 9BGAB69J0BB302893 
RENAVAM: 310212910 
 

16.010,00 

18 MARCA/MODELO: FIAT/PALIO WEEKEND ELX 
PLACAS: IKQ 7850 
ANO/MODELO: 2002 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 
CHASSI: 9BD17302424054278 
RENAVAM: 00782629539 
 

1.400,00 

19 MARCA/MODELO: VW/PARATI 16V 
PLACAS: IIS 1666 
ANO/MODELO: 1999 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 
CHASSI: 9BWZZZ374XT044444 
RENAVAM: 00713264411 
 

1.100,00 

20 MARCA/MODELO: VW/SAVEIRO 1.6 
PLACAS: IKO 6085 
ANO/MODELO: 2002 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 
CHASSI: 9BWEB05XX2P513536 

1.500,00 



  
Estado do Rio Grande do Sul 

Poder Executivo do Município de Torres 
Secretaria Municipal da Fazenda 

  
RENAVAM: 00778579891 
 

21 MARCA/MODELO: GM/CELTA 4P SUPER 
PLACAS: IMQ 1991 
ANO/MODELO: 2005/2006 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 
CHASSI: 9BGRY48J06G109913 
RENAVAM: 00862444950 
 

1.750,00 

22 MARCA/MODELO: I/KIA BESTA 
PLACAS: IHD 8409 
ANO/MODELO: 1997/1998 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
CHASSI: KNHTP7352V6349324 
RENAVAM: 00693182962 
 

500,00 

23 OBJETO: ENSILADEIRA - SUCATA 
 

150,00 

24 MARCA/MODELO: FIAT/PALIO WEEKEND ELX 
PLACAS: IKQ 7795 
ANO/MODELO: 2002 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 
CHASSI: 9BD17302424053729 
RENAVAM: 00782613845 
 

2.050,00 

25 MARCA/MODELO: FIAT/PALIO WEEKEND ELX 
PLACAS: IKQ 7847 
ANO/MODELO: 2002 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 
CHASSI: 9BD17302424053036 
RENAVAM: 00782628737 

2.050,00 

26 OBJETO: ROÇADEIRA (03 UNIDADES) - SUCATA 
 

240,00 

27 MARCA/MODELO: VW/GOL SPECIAL 
PLACAS: IIT 1784 
ANO/MODELO: 1999 – COR: BRANCA 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA 
CHASSI: 9BWZZZ377XP033243 
RENAVAM: 00714051063 
 

1.125,00 

28 OBJETO: PLANTADEIRA - SUCATA 
 

150,00 

29 OBJETO: DIVERSAS SUCATAS COM 
APROXIMADAMENTE 500KG 
 

150,00 

30 MARCA/MODELO: VW/SAVEIRO 1.6 
PLACAS: ILQ 4478 
ANO/MODELO: 2003/2004 – COR: BRANCA 
CHASSI: 9BWEB05X244001905 
RENAVAM: 0082087191-5 
 

2.000,00 

31 MARCA/MODELO: GM/CELTA 4P SUPER 1.900,00 
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PLACAS: IMA 3458 
ANO/MODELO: 2004/2005 – COR: BRANCA 
CHASSI: 9BGRY48X05G117633 
RENAVAM: 0083634386-7 
 

 

4. VISITAÇÃO 
  Os bens a serem leiloados estão dispostos à visitação pública, nos dias 11/12/2019 e  
12/12/2019, no horário das 13h00min às 17h30min, nos seguintes locais: 
 Garagem Municipal sito à Rua Capitão Jovino, 907, Bairro Engenho Velho. 
 Para agendamento das visitas entrar em contato através do telefone 51-3626.9150, Ramal:    
507. 

 

 
 5. DOS LANCES: Os interessados em participar da licitação poderão fazê-lo nas 

modalidades PRESENCIAL ou INTERNET. 
 

 5.1 MODALIDADE PRESENCIAL ocorre mediante comparecimento do interessado ao 
local da sessão, na data e horário estabelecidos nos itens 1.1, 1.2. e 1.3. 

5.1.2 Na modalidade PRESENCIAL os lances são verbais e deverão ser ofertados na 
sessão pelos interessados ou seus procuradores, esses devidamente investidos por 
procuração específica. 

 
5.2 NA MODALIDADE INTERNET os lances são realizados on-line, por meio de 

acesso   identificado, no site do leiloeiro na data e horários estabelecidos nos itens 1.1, 
1.2. e 1.3. 

5.2.1  O interessado deve efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro, indicado no item 
5.2.2  Para anuência às regras de participação dispostas no site e obtenção de 

“login” e “senha”, os quais possibilitarão a realização de lances em conformidade com 
as disposições deste edital. 
 

– Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
recusa do 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 na licitação, o interessado assume os riscos 

oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer 
reclamação a esse respeito. 

 
– Os lances oferecidos via INTERNET serão apresentados no telão junto com os lances 

ofertados na modalidade PRESENCIAL. 
 
 

– Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo interessado para participação na licitação 
(PRESENCIAL ou INTERNET) implicará na apresentação dos documentos listados nos 
itens 2.1 e 2.2. 

 
–    Na modalidade PRESENCIAL a apresentação dos documentos ocorre no início da 

sessão. 
 

–     Na modalidade INTERNET os documentos são remetidos ao leiloeiro conforme 
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instruções no site do leiloeiro. 

 
– A não apresentação dos documentos especificados neste edital, na forma prevista nos 

itens 2.1. e 2.2, implicará na imediata desqualificação do interessado para participação 
na licitação. 
 

5.3  Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência. 

 
6. CONDIÇÕES DE VENDA 

6.1 Os bens serão vendidos NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO em que se encontram, 
cujas condições de conservação se presumem conhecidas e aceitas pelos licitantes, 
e SEM DIREITO A GARANTIA. 

6.2 O arrematante é responsável pela transferência dos veículos junto ao DETRAN, no 
prazo de 30 dias contados da data do leilão, estando civil e criminalmente responsável 
pela utilização após a retirada do lote. 

 
 7. DO PAGAMENTO 

 O pagamento deverá ser efetuado em até 48 horas após dia do leilão, através de 
depósito bancário identificado no valor da arrematação na conta do Município de Torres, 
CNPJ: 87.876.801/0001-01, Banco Caixa Econômica Federal nº 104, Agência: 0524, 
Conta: 006.0000041.6. 

  
8. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO:  

A comissão devida ao Leiloeiro Oficial será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 
arremate, devendo ser paga no ato do leilão diretamente ao Leiloeiro, por conta do 
arrematante. 

 
9. DA ENTREGA DOS BENS 

a. Os bens serão entregues pessoalmente ao arrematante ou ao seu procurador, 
legalmente habilitado por procuração, mediante a apresentação da Carteira de 
Identidade, obrigatoriamente com o comprovante do depósito ou transferência, 
devidamente carimbado e assinado pelo setor de Tesouraria do Município de Torres. 

b.  Se tratando de veículo, a entrega do bem arrematado será efetuado juntamente 
com o Documento Único de Transferência - DUT devidamente preenchido e com o 
reconhecimento no cartório das assinaturas do arrematante e do representante da 
Prefeitura Municipal, à vista do comprovante de depósito. 
c. A transferência de propriedade dos veículos junto ao DETRAN será efetuada no 
prazo de 30 dias a contar da arrematação, bem como no mesmo prazo para os 
arrematantes dos veículos aquáticos que deverão providenciar a transferência na 
Capitania dos Portos. 
d. Os arrematantes receberão os bens nos locais onde estão armazenados “garagem 
do Município”, correndo por sua exclusiva conta as despesas com impostos, remoção, 
transporte e quaisquer outras que vierem a incidir sobre a arrematação. 
e.  Por ocasião da retirada do bem; deverá o arrematante ou o terceiro por este 
autorizado respeitar todas as normas de segurança e saúde impostos pelos comitentes 
e pelo Leiloeiro, especialmente no que se refere à utilização dos EPIs (equipamento de 
proteção individual). 
f.             Será declarado abandonado o produto arrematado se não retirado do 
recinto armazenador no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de sua 
arrematação. 
g. Os compradores dispõem do prazo de 10 (dez) dias úteis após a efetivação do 
pagamento para retirarem do local os bens arrematados, na sua totalidade. 
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h.  Findo o prazo concedido do número acima, serão acrescidos aos valores das 
arrematações 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da arrematação do 
item, por dia de atraso, referente à multa de armazenagem. 
i.            Obriga se o arrematante a remover, imediatamente, qualquer elemento que 
identifique o veículo com a Prefeitura Municipal de Torres/RS. 

 
10. PENALIDADES 

 
a. A falta de pagamento do valor de arrematação do item, após o prazo 
estipulado, sujeitará o arrematante à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor de 
arrematação do lote. 
b. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Torres/RS, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
caso o arrematante não efetue o pagamento no prazo referido no item 7 ou não 
retire o(s) bem(ns) a eles adjudicados, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria Prefeitura Municipal de Torres/RS, que 
será concedida sempre que a licitante efetuar o ressarcimento dos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição 
anterior. 
d. As sanções previstas nos subitens 10(a) e 10(b) são aplicáveis também às 
licitantes que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
a. No interesse da Administração, a presente licitação poderá ser revogada ou 
anulada pelo Presidente da Comissão de Leilão da Prefeitura Municipal de 
Torres/RS, sem que por este motivo tenham os licitantes direito a qualquer 
reclamação ou indenização. 
b. A Prefeitura Municipal de Torres/RS, por motivos justificados, poderá retirar 
do leilão qualquer dos itens, os quais deverão ser retirados até a data e horário 
fixados para o início da realização do leilão. 

c. Na hipótese de anulação, resguardados o contraditório e a ampla defesa, 
não terá o arrematante direito à restituição do valor pago, se houver, de qualquer 
forma, concorrido para a prática da ilegalidade. 

d. A partir da data do leilão correrão por conta do(s) arrematante(s) todas as 
despesas relativas à transferência e outras que porventura decorram de quaisquer 
gravames sobre os bens. 
e. A Prefeitura Municipal de Torres/RS, não reconhecerá reclamações de 
terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o produto adquirido no 
presente Leilão. 
f.             É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender, ou 
de qualquer forma negociar os seus itens arrematados antes da retirada dos 
mesmos da Prefeitura Municipal de Torres/RS. Não haverá, em hipótese alguma, 
substituição de recibos ou notas de arrematação. 
g. Fica eleito o Foro da Comarca de Torres/RS, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes deste Edital. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
a. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos sempre se levando 
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em consideração as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações. 
b. Maiores informações junto à Prefeitura Municipal de Torres/RS – Secretaria 
de Fazenda - Diretoria de Compras e Licitações sito à Rua José Antônio Picoral, nº 
79 – Bairro Centro, e/ou pelo fone nº (51) 3626-9150 – ramal: 217 de segunda a 
sexta-feira no horário das 13h00min às 17h30min, ou pelo e-mail: 
gerlicitacao@torres.rs.gov.br ou ainda com o Leiloeiro Oficial, Alvaro Marques 
Teixeira, através dos telefones: (51) 3374-1100 e (51) 98195-9284 (Whatsapp). 
 

Torres, 29, de novembro de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 

Carlos Alberto Matos de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Davino Bernardo Lopes 
Secretario Municipal de Obras e Serviços Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


