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           EDITAL Nº 041/2011 DE 15 DE ABRIL DE 2011  
LEILÃO PÚBLICO Nº001/2011 

 
 
 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Av. Alto Jacuí, nº 840, inscrito no CNPJ sob o nº 87.613.519/0001-23, 
representado pelo Prefeito do Município de Não-Me-Toque, Sr. ANTÔNIO VICENTE 
PIVA, torna público, para o conhecimento dos interessados, que no dia 04 de maio de 
2011, às 9:30 horas, nas dependências do Parque Municipal de Máquinas, sito à Av. 
Alto Jacuí, nº 2280, nesta cidade, procederá ao LEILÃO PÚBLICO para venda e bens 
inservíveis, de propriedade do Município, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações legais: 
 

 
  

LOTE 01 
 
01(uma) Retroescavadeira Randon RK 406 ano 2002 motor MWM normal 

9.410.56.00151.8-82 H.P série nº 410.04.090751-S101 chassi nº20406MC4W0026, 
número de tombamento 12.102, no estado em que se encontra avaliada em 
R$70.000,00(setenta mil  reais) 
 

LOTE 02 
 
01(um) Caminhão caçamba M.B 145 CV placa IFR 4805 ano 1975 chassi 
nº34403212259656 motor nº34491210315236, número de tombamento 6641, no estado 
em que se encontra avaliado em R$15.000,00(quinze mil reais) 

 
LOTE 03      
 

01(um) Rolo Compactador Dinapac CG 11 ano 1976, número de tombamento 7141, no 
estado em que se encontra avaliada em R$10.000,00(dez mil reais) 
 

 

LOTE 04 

 
01(uma) Roçadeira/capinadeira marca PF ano 2004, número de tombamento 13.847, no 
estado avaliado em que se encontra avaliado em R$1.000,00(um mil reais) 
 



 

 

2 

LOTE 05 
 
01(uma) Roçadeira hidráulica Mec Rul ano 2002 série 01086195 modelo RDMR-160 central 

e lateral largura 1,60 m, número de tombamento 11.243, no estado em que se encontram 
avaliada em R$200,00(duzentos reais)  
 

 LOTE 06 
 
01(uma) Tanque sobre rodas marca Magni com capacidade de 5.000 litros, número de 

tombamento 15.690, no estado em que se encontra avaliado em R$1.000,00(um mil reais) 
 
LOTE 07 
 
01(um) Data Show-Projeto, número de tombamento 12.954; 

02(duas) Bandejas em aço entrelaçadas, número de tombamentos 8236 e 8235; 
01(uma) Impressora Epson LX300 matricial, número de tombamento 14.631; 
No estado em que se encontram avaliados em R$150,00(cento e cinqüenta reais) 

 
LOTE 08 
 

01(um) Cofre com uma porta inteiriça, pesando aproximadamente 300kg, número de 
tombamento 8668; 
No estado em que se encontra avaliado em R$200,00(duzentos reais) 

 
LOTE 09(SUCATA) 
 

Equipamentos de informática(microcomputadores,impressoras, monitores,teclados, 
estabilizadores, nobreaks, caixa de som, modem, scanner, entre outros periféricos) 
No estado em que se encontram avaliados em R$120,00(cento e vinte reais). 

 
LOTE 10(SUCATA) 
 
Equipamentos hospitalares (nebulizadores, detector fetal, glicosímetros, pinças, 
esfignomanômetros, autoclave, gabinete odontológico, balanças, estufas, banho-maria, 

entre outros equipamentos) 
No estado em que se encontram avaliados em R$70,00(setenta reais). 
 

LOTE 11(SUCATA) 
 
Equipamentos diversos( relógio-ponto, máquina de escrever, grampeadores, carrinho de 

bebe, telefones celulares, aparelho de CD, tela tripé, telefone sem fio, aquecedor, 
liquidificador, bebedouros, ventiladores, perfuradores, projetores de slides, túnel em 
formato de centopéia, caixa de som, entre outros equipamentos) 
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No estado em que se encontram avaliados em R$80,00(oitenta reais) 
 
LOTE 12(SUCATA) 
 
Mobiliário geral(poltronas, cadeiras, balcões, berços estantes mesas, arquivos, cadeiras e 
mesas escolares, entre outros mobiliários) 

No estado em que se encontram avaliados em R$130,00(cento e trinta reais) 
 
LOTE 13  
 
Peças novas para automóvies, modelo Pampa, Fusca, Parati, Opala, Corcel.  
No estado avaliados em R$220,00(duzentos e vinte reais) 

  
LOTE 14 
 
Filtros hidráulicos, filtros de combustíveis, filtros logan e filtros de ar. 
No estado avaliados em R$360,00(trezentos e sessenta reais) 

 
LOTE 15(SUCATA) 
 

2.000 Kg aproximadamente de sucata de ferro velho(peças de veículos,peças de máquinas 
rodoviárias, lixeiras, carrinho de mão, caixa de água de ferro, carcaça do eixo dianteiro do 
caminhão M.B 1113  entre outros). 

Avaliados em R$0,16(dezesseis centavos) o quilo. 
 
                 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

a) Os lances de oferta serão feitos de forma aberta, de viva voz e somente serão 
considerados os lances de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída aos 
bens pela Comissão nomeada pela Portaria nº 18.641 

 
b) O pagamento deverá ser efetuado à vista, na Tesouraria da Prefeitura Municipal; 

 
c) O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial Paulo Sérgio Schmitz, JUCERGS 

051/86, aos quais o arrematante deverá pagar 10% (dez por cento) do valor do 
bem arrematado; 

 
d) Os equipamentos estarão expostos à visitação pública no Parque de Máquinas da 

Prefeitura Municipal, sito à Av. Alto Jacuí. nº 2280, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 7:30 às 12:00 horas e das 13:30 às 18:00 horas. 
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e) Se o arrematante não efetuar o pagamento conforme determina o presente edital, 
perderá o direito ao bem, que será levado a novo leilão, sob pena de perder o 
direito de participar de leilões públicos realizados por este Município e, ainda, 
declarado inidôneo, nos termos do disposto no art. 87, III e IV da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações legais; 

 
f) O arrematante retirará o bem público à ele adjudicado obrigatória e 

concomitantemente com a integralização do pagamento. No caso do pagamento 
ser efetuado com cheque, o bem somente será liberado após a compensação do 
mesmo. 

 
g) Uma vez integralizado o pagamento, o Município de Não-Me-Toque -RS, exime-se 

de toda e qualquer responsabilidade pela perda total ou parcial e avaria que venha 
a ocorrer no bem público arrematado e não retirado dentro do prazo estipulado. 

 
3. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
 O presente Edital encontra-se a disposição dos interessados junto ao Setor de 
Patrimônio da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque – RS, sito à Av. Alto Jacuí, nº 840 
Maiores informações pelo fone (54) 3332-2639 com Ana Paula ou com o leiloeiro Paulo 
Schmitz (54) 3330-2595/ 9981-2593. 
 
 
 
 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, 15 DE 
ABRIL DE 2011.  
 
 
        ANTÔNIO VICENTE PIVA 

                                                 Prefeito Municipal 
          
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretaria de Administração e Planejamento 
 


