
Leilão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH  

Dia do leilão: 

8 de junho de 2016 - 4a Feira - 09 horas.  
Local do Leilão: Pátio da Secretaria Municipal de Obras. 
                           Av. Paraná, 1.100 - Centro - Tapurah/MT 
                                                   
Leiloeiro Público Oficial: ALVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA 

       

 
RESUMO DAS CONDIÇÕ•ES DO EDITAL - Leia o Edital na integra  
Leilão híbrido: presencial e on-line pelo portal: http://kleiberleiloes.vlance.com.br 
- para participação e lances de forma  presencial - os interessados podem se cadastrar/habilitar até antes de iniciar o 
leilão. 
- para participação e lances on-line pela internet - o cadastro/habilitação deve ser feito até 48 horas antes do leilão. 
Obs:€“ a partir da liberação, o interessado já poderão registrar seus lances na página do leilão, renovando-os se desejar e 
disputando on-line no dia e horário do leilão.  
- Leilão de bens móveis diversos de propriedade da Prefeitura Municipal, realizado na forma da legislação vigente. 
- Pagamento somente a VISTA - comissão do Leiloeiro 10% (dez por cento) a ser pago pelo arrematante. 
- Não serão habilitados licitantes com restrições, com cheques de terceiros, etc. 
- Exigência de cheque caução no ato do leilão. - Descrição e fotos no folder/site meramente para divulgação. 
- O Vendedor se reserva ao direito de a qualquer tempo, retirar lote no todo ou parte, promover alteração no bem ou na 
avaliação, etc.  
- Os bens móveis serão vendidos no estado em que se encontram - informações com a Leiloeiro. 

Visitas/ vistorias: no local do leilão, a partir do dia 11/04/2016, das 08h00m as 11h00m e das 14h00m as 17h00m. 
 
 
 

 
 
Lote 01 – SUCATAS E SUCATEADOS – Avaliação R$ 650,00  
- aproximadamente 250 kg de hidrômetros diversos. - 06 hidrômetros Voltmman em desuso. - 
aproximadamente 30 kg de material férrico. 
 

 
 
Lote 02 – SUCATAS E SUCATEADOS – Avaliação R$  900,00  
- 04 quadros de comando diversos. - 01 bomba submersa 6cv em desuso. - 01 bomba elétrica 
de boca de poço. 

 

 
 
Lote 03 – SUCATAS E SUCATEADOS – Avaliação R$ 1.000,00  
- 01 motor estacionário Yanmar, 2 cilindros, diesel, com gerador. - 01 gerador elétrico Negrini 
de 20 cv. 
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Lote 04 – SUCATAS E SUCATEADOS – Avaliação R$ 200,00  
- informática: CPU´s, monitores, nobreak, estabilizadores, impressoras etc - mesinhas 
escolar, carteiras, cadeiras estofadas, mesas escritório etc - bebedouros, aparelhos TV, 
instrumentos musicais, ar condicionado Split etc.  

 

 
 
Lote 05 – SUCATAS E SUCATEADOS – Avaliação R$ 5.290,00  
- 01caçamba de aprox. 10m³ - 01 carretinha de arrasto, 4 rodas, tipo palco. - cabos de 
energia e/ou de aço - 02 betoneiras, cor amarela, sem motores - 01 cadeira odontológica 
desmontada parcial - 01 balança tipo médica - 01 pulverizador gafanhoto pequeno tipo 
bicicleta - 01 roçadeira pequena Poulan Pro, motorizada a gasolina 

 

 
 
Lote 06 - LOTE A CONFIRMAR 
– 01 Caçamba Librelato com pistão, 10 m², ident. 102B0536 - 01 eixo dianteiro e 01 um 
traseiro com molas, para caminhão sem identificação, incompletos. Avaliação R$ 5.100,00  

 

 
Lote 07 - RETIRADO DO LEILÃO 

 

 
 
Lote 08 – 01 Veículo Fiat Uno Mille Way Econ, flex, 04 portas, ano 2012/13, placa OAP-8413, 
chassis 9BD15844AD6723718, rodando. Avaliação R$ 9.000,00  

 

 
 
Lote 09 – 01 Veículo Fiat Strada Fire, cabina estendida, ano 2004, placa KAI-3947, chassis 
9BD27807042416353. 
Avaliação R$ 7.000,00  
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Lote 10 – 01 Caminhão GM Chevrolet C-60, diesel, ano 1972, placa KDA-5306, chassis 
C653BBR19574T, sem carroceria, funcionando. Avaliação R$ 7.000,00  
 

 
 
Lote 11 – 01 Microonibus arcopolo Volare Escolar, ano 2004, placa JZR-2576, chassis 
93PB22C2M4C0125581, rodando. 
Avaliação R$ 13.000,00  

 

 
 
Lote 12 – 01 Ônibus Volksbus 16-210, Euro II, ano 2001, placa JZM-0758, chassis 
9BWGFY2WX1R108321, motor/cxa de câmbio fora do lugar . Avaliação R$ 10.000,00  

 

 
 
Lote 13 – 01 Caminhão cavalo mecânico Volvo NL10, 340, ano 1990, placa AAH-3556, chassis 
9BVN2B2A0LE624900, parou funcionando. Avaliação R$ 19.000,00  

 

 
 
Lote 14 – 01 Caminhão Volks 17.210, eixo duplo, ano 2001, placa JZI-8769, chassis 
9BWYZVRW31R109783, caçamba com tomada de força ruim, parou funcionando. Avaliação R$ 
20.000,00  

 

 
 
Lote 15 – 01 Caminhão Ford Cargo 1622, ano 1998, placa Kdw-2583, eixo duplo, com 
compactador de lixo Megalix. 
Avaliação R$ 15.000,00  
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Lote 16 – 01 Rolo compactador Dynapac CG-14. 943P110, tipo chapa lisa, 5 pneus lisos, ano 
1972, funcionando. 
Avaliação R$ 5.000,00  

 

 
 
Lote 17 – 01 Pá carregadeira Volvo Case W-20, ano provável 1998, articulada, série 
UHF001606, parou trabalhando. 
Avaliação R$ 45.500,00  
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