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LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT      
Dia do leilão: 19 de Dezembro de 2017 – 3ª feira – 09:00 horas 
Local do leilão: Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Rua João Libanio, nº 222, Bairro Jardim 
Aeroporto, CEP.: 78110-140, Várzea Grande-MT 
 
 

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2017 - BENS MÓVEIS DIVERSOS 
Leilão híbrido – presencial e on-line simultaneamente pela internet 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, CNPJ 03.507.548/0001-10, com sede na Avenida 
Castelo Branco, Paço Municipal, nº 2500, Cep 78.125-700, Várzea Grande/MT, neste ato denominado 
simplesmente Prefeitura ou Vendedor, torna público para conhecimento dos interessados, que em data, horário e 
local aqui estabelecido e através da Leiloeira Pública Oficial LUZINETE MUSSA DE MORAES PEREIRA, 
portadora da Matricula nº 014/2009/Jucemat e CPF 205.987.851-91, com escritório a Avenida São Sebastião nº 
1.447, Bairro Goiabeiras em Cuiabá/MT,  devidamente contratada e neste ato denominada simplesmente 
Leiloeira, realizará o presente leilão público hibrido, presencial e on-line pela internet  simultaneamente, a fim de 
receber lances, para a venda dos bens móveis diversos conforme relacionados no Anexo I do presente Edital. 
Ocorrendo decretação ou prorrogação de dia de feriado ou outro fato superveniente que impeça ou impossibilite 
a realização do leilão na data estabelecida, o leilão fica desde já marcado para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e nas mesmas condições.    
 
O presente leilão realizar-se-á com estrita observância do princípio da Licitação, nos termos da Lei N°. 8.666/93 
de 21/06/93, Lei N°. 8.883/94 de 08/06/94, Decreto nº 21.981/32, e suas alterações, IN nº 17/2013/DREI, Lei nº 
13.138/2015 e pelo presente Edital e demais legislações aplicáveis, sendo que os documentos expedidos pelo 
Leiloeiro Público Oficial são revestidos de Fé Pública para os seus devidos fins e efeitos. 
 
As visitas e vistorias estarão abertas aos interessados no pátio do Paço Municipal da Prefeitura de Várzea 
Grande/MT a partir do dia 11/12/2017, no horário de 07h30m as 11h00m e das 13h30m as 17h00m. No dia do 
leilão, 19/12/2017 não serão permitidas.  
 
Descrição dos bens móveis diversos, fotos ilustrativas e de âmbito geral encontram-se para apreciação virtual e 
meramente de caráter de divulgação no site do Leiloeiro. Edital completo está disponível aos interessados, e 
informações e outros detalhes poderão ser obtidos com a Comissão (65) 3688-8015 ou com a Leiloeira (65) 
3027.5131 e 98112.9770.  
Veja também no site do Leiloeiro:  www.kleiberleiloes.com.br e no site do Vendedor, 
www.varzeagrande.mt.gov.br. 
 
01 – CONDlÇÕES DE PARTICIPAÇÃO – habilitação, lances e pagamento. 
 
1.1. DA HABILITAÇÃO GERAL E DA OFERTA DE LANCES ON-LINE:  
 
Poderão participar e oferecer lances no leilão os licitantes que se habilitarem na forma disciplinada por este 
Edital, conforme segue: 
- Pessoa Física: portadoras dos originais de RG e CPF; e se representante de terceiro, com procuração com 
firma reconhecida. 
- Pessoa Jurídicas: cópia do Contrato Social e cartão do CNPJ; e se representante, procuração objetiva passada 
por Cartório Público. 
- Não podem arrematar no leilão os funcionários e servidores do Vendedor.  
 
1.1.2.  Participação presencial - a habilitação prévia para participação de forma presencial no leilão poderá ser 
feita antes ou durante o mesmo, neste último caso, a critério do Leiloeiro, procedendo com:  
1.1.2.1. Preenchimento de FICHA CADASTRAL, apresentando os documentos acima exigidos 
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1.1.2.2. Recebimento de número de senha pessoal e intransferível.   
1.1.2.3. Não serão habilitados licitantes com restrições cadastrais.  
 
1.1.3. Participação on-line – para participar e oferecer lances via eletronicamente, ou seja, on-line pela internet, 
os licitantes interessados deverão se habilitar no portal www.kleiberleiloes.com.br, para ter o cadastro aprovado 
antecipadamente até 48 horas antes da data do leilão, enviando os documentos de habilitação exigidos no caput 
devidamente autenticados por cartório e receber número de senha pessoal e intransferível para acesso ao 
sistema.  
 
1.1.3.1. Pessoas físicas ou jurídicas já cadastradas no sistema kleiberleiloes poderão ser dispensadas da 
habilitação para o presente leilão, mediante homologação pelo próprio portal e no mesmo prazo estabelecido no 
item anterior.  
 
1.1.3.2. Os lances oferecidos via on-line serão recebidos e apresentados simultaneamente junto com os lances 
obtidos presencialmente no local do leilão, cuja participação de forma eletrônica é considerada apenas como 
uma ferramenta facilitadora de ofertas, reconhecendo os licitantes habilitados que a eficiência de lances on-line 
no ato do leilão poderá sofrer interferências ou qualquer outra circunstância alheias a vontade do Vendedor e do 
Leiloeiro, como: instabilidades de conexão da internet, fuga de sinal, falhas no funcionamento do sistema, 
incompatibilidade de software, lentidão, queda de energia, intempéries do tempo, linha telefônica, enfim, 
imprevisões gerais, e em ocorrendo, prevalecerá o maior lance oferecido de forma presencial e assim o bem 
será vendido.    
 
1.1.3.3. O fechamento de lances serão precedidos de chamadas “dou-lhe uma”, dou-lhe duas”, com intervalos 
aproximados de 15 (quinze) a 30 (trinta) segundos, tempo em que os lances on-line devem ser 
registrados/enviados pelo licitante. Em ocorrendo a situação ou imprevisões descritas no parágrafo anterior, o 
Leiloeiro aguardará no máximo 03 (três) minutos, findo os quais fará o fechamento do lote na batida do martelo 
pela melhor oferta presencial, sendo que persistindo o problema, o leilão prosseguirá de forma presencial. 
 
1.1.3.3.1. Em qualquer dos casos previstos nos itens anteriores, ou mesmo em outra situação imprevista, 
mesmo que o lance tenha sido registrado no sistema e apareceu posteriormente, sendo o bem vendido 
presencialmente, não cabe ao licitante on-line reclamar direito de compra ou preferência, fazer interpelações, 
recursos ou requerer indenizações de quaisquer espécie no sentido. 
 
1.1.3.4. Após a aprovação para participação on-line, os interessados já poderão registrar seus lances, 
renovando-os se desejar,  e no dia e horário do leilão estar conectado no portal para disputar simultaneamente 
com os lances presenciais.    
 
1.1.3.5. Se o lance vencedor foi oferecido via eletrônica, o arrematante já saberá automaticamente ou será 
comunicado imediatamente devendo proceder o pagamento conforme condições dispostas no presente Edital 
não podendo ultrapassar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o leilão, findo o qual será declarada pelo 
Leiloeiro a inadimplência do arrematante. 
 
1.1.3.6. A habilitação feita e aprovada através do portal www.kleiberleiloes.com.br, implica na aceitação 
irrevogável e irretratável das regras do presente leilão dispostas no Edital completo, e autoriza e outorga poderes 
ao Leiloeiro para rubricar a Nota de Arrematação em nome do arrematante, conferindo e dando fé ao ato para 
seus devidos fins e efeitos. 
 
1.1.3.6.1. O disposto no item anterior também se aplica aos participantes do leilão de forma presencial, e se 
arrematar algum lote, deverá apor sua própria assinatura na Nota de Arrematação expedida pelo leiloeiro. 
 
1.1.4. Os bens do leilão serão projetados, lote por lote, em telão através de data-show disponível no local do 
leilão. 
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1.2. DOS LANCES E DO PAGAMENTO: 
 
1.2.1. Os lances começam com o valor da avaliação dos bens, sendo presenciais e verbais, e on-line 
simultaneamente, através do portal www.kleiberleiloes.com.br, sendo declarado vencedor na batida do martelo o 
licitante habilitado que maior preço oferecer.  
 
1.2.1.1. Considerando o estado em que os bens se encontram e que suas respectivas avaliações são uma 
expectativa de valor de mercado para a situação, excepcionalmente, algum lote não vendido poderá ser 
novamente apregoado com um desconto, entre 10% (dez por cento) a no máximo 30% (trinta por cento), sobre o 
valor da avaliação, cujo percentual a ser aplicado será decidido pela Comissão responsável.  
 
1.2.1.2. Havendo o desconto previsto no item anterior, além de presencial, o Leiloeiro poderá oferecer o lote 
também via on-line. 
 
1.2.2. As vendas serão efetuadas somente com lances para pagamento À VISTA  ou em até 48 horas.   
 
1.2.2.1. Os arrematantes que optarem em realizar o pagamento em até 48 horas, obrigatoriamente, deverão 
prestar caução em: 
- cheque próprio no valor total referente às suas arrematações, 
- dinheiro em espécie, Ted ou transferência, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do valor total de suas 
arrematações. 
 
1.2.2.2. Além do pagamento do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, o arrematante arcará com os 
custos e pagamento de taxas de licenciamentos incidentes, IPVA, e/ou outras que houver vincendas sobre os 
veículos arrematados, bem como, da cobrança dos serviços do despachante. 
 
1.2.3. O acerto de contas do Arrematante será efetuado imediatamente após a arrematação e à vista, no 
escritório de leilão instalado no local, quando será expedido a Nota de Arrematação em Leilão Público 
exclusivamente em nome do arrematante habilitado. 
 
1.2.3.1. O recolhimento do pagamento da arrematação e da comissão do leiloeiro, serão informadas no ato do 
leilão, podendo ser através de DAM, deposito/transferência/TED, em conta do Vendedor, sendo que a liberação 
e entrega do bem arrematado só será efetuada pela Comissão responsável após comprovado pagamento total.  
 
1.2.3.2. Não realizado o pagamento pelo arrematante do preço na forma do Item 1.2.2., será declarado pela 
Leiloeira a inadimplência da arrematação com o cancelamento e nulidade da venda, sendo o lote oferecido aos 
ofertantes de lances anteriores ou não.  
 
1.2.3.3. Se o lance vencedor foi oferecido via eletrônica, o arrematante deverá proceder o pagamento conforme 
ficar convencionado /decidido no item 1.2.3.1., cujo pagamento não poderá ultrapassar o prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas após o leilão, findo o qual será declarada pelo Leiloeiro a inadimplência do arrematante.  
 
1.2.3.4. Havendo inadimplência no pagamento, o arrematante será penalizado com a multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da arrematação conforme disposto no § 2º, artigo 53 da Lei das Licitações, perdendo o 
arrematante o valor da caução, a qual não cabe recursos de nenhuma espécie. O Vendedor poderá optar ainda 
por aplicar as demais penalidades e sanções dispostas na Lei de Licitações e Contratos. Não pagando também 
a multa, o Leiloeiro emitirá Certidão de Título Executivo para cobrança pelo Vendedor, assim como da sua 
comissão.  
 
1.2.4. A incidência de ICMS ou quaisquer outros tributos e taxas, serão por conta e suportados pelo Arrematante.  
 
1.2.5. A comissão do Leiloeiro Público Oficial é de 5% (cinco por cento) a ser paga pelo Arrematante. Em 
nenhuma hipótese o Leiloeiro devolve a comissão recebida. O Vendedor não paga comissão e não tem qualquer 

http://www.kleiberleiloes.com.br/


 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br 

Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 
Fone: (65) 3688-8000 

despesa autorizada com o Leilão ou Leiloeiro. 
 
1.2.6. O leilão é uma operação liquida e certa onde o licitante habilitado participa de livre e espontânea vontade, 
e a desistência, a frustração do caráter competitivo, o não pagamento, a sustação ou bloqueio do cheque da 
comissão, configura fraude, dolo e prejuízo ao certame, aos cofres públicos e ao Leiloeiro, e em ocorrendo, será 
registrado BO Policial. 
 
02 - DOS BENS MÓVEIS DIVERSOS E DA TRANSFERÊNCIA: 
 
2.1. Todos os bens serão vendidos no estado em que se encontram quando de sua exposição. 
 
2.2. O licitante deverá se certificar das características e circunstâncias que envolvem os bens descritos no Anexo 
I, inclusive, ano, cor, número de motor e chassis, número de série, e outros detalhes, não podendo alegar 
desconhecimento das condições e estado físico ou de conservação dos lotes ofertados e adquiridos por livre e 
espontânea vontade, dos prazos para transferência e registro, das possíveis restrições ou obrigações impostas 
por leis vigentes. 
 
2.2.1. As visitas, vistorias, levantamentos, consultas, “in loco”' aos bens disponibilizados para leilão, deverão ser 
realizadas com antecedência e estão liberadas a exclusiva vontade e decisão dos interessados, não cabendo 
após a arrematação, reclamações, arrependimentos, indenizações ou qualquer outro procedimento não previsto 
neste Edital. 
 
2.2.2. Será de responsabilidade do Arrematante as providências de retirada do lote adquirido do local onde se 
encontra reformas e consertos, desmontagens, remoção, fretes, perícia, remarcação de chassis ou motor, 
impostos e demais efeitos pertinentes, e todos os atos, ações, custos e despesas tradicionais como 
transferência e/ou regularização de documentos. 
 
2.2.3. Veículo vendido em estado de sucata, se houver, não tem documento para transferência, o número dos 
chassis é recortado para ser baixado pelo Vendedor junto ao DETRAN.  
 
2.2.4. Os arrematantes de lotes de veículos terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do leilão, 
para realizar as reformas e consertos necessários, fazer a vistoria obrigatória no DETRAN e demais providencias 
para efetivar a transferência de propriedade junto ao  órgão.  
 
2.2.4.1. Toda regularização e a transferência de propriedade de veículos arrematados neste leilão serão 
processadas exclusivamente através de Despachante profissional da cidade do Vendedor e que estará 
disponível no local do leilão.  
 
2.2.5. O Vendedor fará o comunicado de venda ao Detran e entregará o Certificado de Registro de Veículo - 
Autorização para Transferência, devidamente datado e preenchido em nome do arrematante ou na forma 
necessária para efetivar o compromisso. O Arrematante assume o compromisso de não circular com o veiculo 
antes de consolidada a transferência de propriedade. 
 
2.2.6. Vencido o prazo concedido para transferência no item 2.2.4. o Arrematante autoriza desde já a busca e 
apreensão judicial do veículo que ficará depositado no local onde se realizou o leilão até a consolidação da 
obrigação.  
 
03 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
3.1. É vedado ao Arrematante ceder, permutar, vender, penhorar, dar em garantia, prometer, ou de qualquer 
outra forma, negociar os bens adquiridos antes do acerto de contas, pagamento total da arrematação e 
transferência de propriedade para seu nome. 
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3.2. Fica sob a inteira responsabilidade do Arrematante a retirada dos bens móveis no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis após a confirmação do pagamento da arrematação, observados os demais requisitos previstos 
neste Edital. Após esse prazo será cobrado taxa de depósito a base de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia. 
 
3.3. Após decorridos 30 (trinta) dias sem providência de retirada do bem, o lote retoma ao patrimônio do 
Vendedor, independentemente de aviso ou notificação, perdendo o Arrematante as quantias pagas, a qual não 
caberá recursos. 
 
04 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
4.1. O Vendedor se reserva ao direito de vincular a venda a sua aprovação ou não,  fazer alterações,  colocar 
lotes, de retirar no todo ou em parte, desdobrar, agrupar ou reunir bens em lotes a seu exclusivo critério, 
necessidade ou interesse da administração, inclusive, no momento ou após o leilão até a sua homologação pela 
autoridade superior, sem que caiba qualquer reclamação ou indenização. 
 
4.2. A Leiloeira Pública Oficial está apto e autorizado a introduzir modificações, proceder alterações, fazer 
correções de eventuais erros ou omissões e demais atos necessários a correção, transparência e ao 
aperfeiçoamento do presente leilão. 
 
4.3. Encerrado o leilão, a Leiloeira lavrará e assinará a ATA circunstanciada com os registros indispensáveis, 
relação dos bens, avaliação, valor de venda, respectivos Arrematantes, contendo os acontecimentos e fatos 
relevantes. Qualquer alteração posterior a emissão da Ata deverá ser efetuada mediante Certidão Aditiva da 
Leiloeira, ou no que couber, por Ata da Comissão responsável. 
 
4.4. A prestação de contas pela Leiloeira ao Vendedor ocorrerá em até 10 (dez) dias, passíveis de prorrogação, 
entregando cópia original de uma via da Nota de Arrematação e da Ata contra recibo, dando plena e rasa 
quitação encerrando o trabalho da Leiloeira.  
 
4.5. O arrematante de qualquer lote responde civil e criminalmente por danos que vier a causar ao Vendedor, 
Leiloeira e/ou terceiros, em face do não cumprimento dos termos deste Edital. 
 
4.6. A Leiloeira Pública Oficial é a consignatária ou mandatária para operacionalizar, preparar e realizar o leilão, 
devendo cumprir as formalidades legais, não tendo autoridade, responsabilidade e nem respondendo pela 
transferência de propriedade, documentos fiscais ou atos equivalentes, bem como, por quaisquer falta, falha ou 
omissão do Vendedor, antes, durante e após o leilão.  
 
4.7. Fica eleito o Foro da Comarca deste Município, renunciando a qualquer outro. 
 
Várzea Grande/MT, 04 de Dezembro de 2017.  
 
 
 

 
 
 
 

Visto: ____________________________ 
Pablo Gustavo Moraes Pereira 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I  
 

Relação de bens disponibilizados para leilão, avaliados e que  
serão vendidos no estado em que se encontram: 

 

 
Lote 01 – SUCATAS E SUCATEADOS -  Avaliação  R$   2.000,00           
- ferragens e retalhos de armações de estrutura metálica e peças diversas. 
Lote 02 – SUCATA SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   100,00 
- 01 Carcaça de motocicleta Honda, identificação KAJ-9159, chassis será recortado para baixa. 
- 01 Carcaça de motocicleta Honda, identificação KAJ-1384, chassis será recortado para baixa.  
- 01 Carcaça de motocicleta Honda, identificação KAJ-7179, chassis será recortado para baixa.  
- 01 Carcaça de motocicleta Honda, ident. JZV-0811 (ch.6477), chassis será recortado para baixa.  
- 01 Carcaça de motocicleta Honda, sem identificação, chassis será recortado para baixa.  
Lote 03 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  400,00 
- 01 Motocicleta Yamaha, identificação KAJ-1434, chassis será recortado para baixa.  
- 01 Motocicleta Yamaha YBR 125, identificação KAJ-7163, chassis será recortado para baixa.  
- 01 Motocicleta Yamaha YBR 125, identificação KAJ-1394, chassis será recortado para baixa. 
- 01 Motocicleta Yamaha YBR 125, identificação KAJ-0424, chassis será recortado para baixa.  
Lote 04 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   350,00 
- 01 Motocicleta Yamaha, identificação KAJ-1364, chassis será recortado para baixa.  
- 01 Motocicleta Yamaha, identificação KAJ-0684, chassis será recortado para baixa.  
- 01 Motocicleta Yamaha, identificação KAJ-1464, com baúzinho, chassis será recortado para baixa.  
Lote 05 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  250,00 
- 01 Motocicleta Yamaha YBR 135, identificação KAJ-0414, com baúzinho.  
- 01 Motocicleta Yamaha YBR 125, identificação KAN-0636, chassis será recortado para baixa..  
Lote 06 – SUCATA SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   7.000,00 
– 01 Ônibus carroceria Nielson, identificação BYA-0226, passageiro, chassis será recortado para baixa. 
Lote 07 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   600,00 
- 01 Volks Kombi, sem identificação, irrecuperável, só carcaça,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Ford Escort preto, sem identificação, irrecuperável, só carcaça,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Ford Escort prata, sem identificação, irrecuperável, só carcaça,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Fiat Fiorino, sem identificação, irrecuperável, só carcaça,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Ford F-1000, sem identificação, irrecuperável, só carcaça,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Chevrolet A-10 (ou D-10), sem identif., irrecuperável, só carcaça,  chassis será recortado para baixa.  
Lote 08 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  400,00 
- 01 Ford Fiesta, identificação JYQ-5884, irrecuperável, motor parcial,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Ford Escort, identificação JZN-7584, irrecuperável, motor parcial,  chassis será recortado para baixa.  
Lote 09 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   2.500,00 
- 01 Volks Parati 4 p., sem ident., irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Volks Parati 4 p., sem ident., irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Volks Parati 4 p., sem ident., irrecuperável, só carcaça,  chassis será recortado para baixa.  
Lote 10 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   1.000,00 
- 01 Volks Gol 4 p., ident. OBB-5430, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial, ch. será recortado para baixa.  
Lote 11 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   3.000,00 
- 01 Chevrolet Corsa sedan 4 p., ident. NJE-4656, irrecuperável, motor parcial, ch. será recortado para baixa.  
- 01 Chevrolet Corsa sedan 4 p., ident. KAH-1375, irrecuperável, motor parcial, ch. será recortado para baixa.  
- 01 Chevrolet Corsa sedan 4 p., ident. NIZ-1072, irrecuperável, motor parcial, ch. será recortado para baixa.  
Lote 12 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   2.400,00 
- 01 Volks Kombi, ident. NJA-1262, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
- 01 Volks Kombi, ident. KAU-8304, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 13 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  2.400,00 
- 01 Volks Kombi, ident. JKH-8801, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
- 01 Volks Kombi, ident. KAO-1493, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 14 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  2.400,00 
- 01 Volks Kombi, ident. KAO-1433, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
- 01 Volks Kombi, ident. NJA-3930, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 15 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  1.200,00 
- 01 Volks Kombi, ident. KAJ-1514, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 16 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  2.000,00 
- 01 Montana amb., ident. KAN-5294, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
- 01 Montana amb., ident. KAN-5274, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 17 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  2.000,00 
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- 01 Montana amb., ident. KAN-5244, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
- 01 Montana amb., ident. KAN-5224, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 18 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  300,00 
- 01 Ford Courier, ident. JYR-8414, irrecuperável, só carcaça, chassis será recortado para baixa.  
- 01 Ford Courier, ident. NPO-3610, irrecuperável, só carcaça, chassis será recortado para baixa.  
Lote 19 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  4.500,00 
- 01 Renault Kangoo amb., ident. NJB-8260, motor/cxa cambio parcial,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Renault Kangoo amb., ident. NJM-8310, motor/cxa cambio parcial,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Renault Kangoo pas., ident. NJB-8400, motor/cxa cambio parcial,  chassis será recortado para baixa.  
Lote 20 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  1.300,00 
- 01 Chevrolet Corsa sedan 4 p., ident. NIZ-2022, irrecuperável, motor parcial, ch. será recortado para baixa.  
- 01 Chevrolet Corsa sedan 4 p., ident. KAH-1405, irrecuperável, sem motor, ch. será recortado para baixa.  
Lote 21 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   2.000,00 
- 01 Chevrolet Corsa sedan 4 p., ident. CDV-1713, irrecuperável, motor parcial, ch. será recortado para baixa.  
- 01 Chevrolet Corsa pickup, sem identificação, irrecuperável, motor parcial, ch. será recortado para baixa.  
Lote 22 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   1.300,00 
- 01 Ford Courier, ident. NPO-3690, irrecuperável, motor parcial, chassis será recortado para baixa.  
- 01 Ford Courier, ident. JYQ-5774, irrecuperável, só carcaça, chassis será recortado para baixa.  
Lote 23 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$    4.500,00 
- 01 Renault Kangoo pas., ident. NJB-8490, motor/cxa cambio parcial,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Renault Kangoo pas., ident. NJB-8320, motor/cxa cambio parcial,  chassis será recortado para baixa.  
- 01 Renault Kangoo pas., ident. NJB-8460, motor/cxa cambio parcial,  chassis será recortado para baixa.  
Lote 24 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  2.600,00 
- 01 Chevrolet Corsa sedan 4 p., sem ident., irrecuperável, motor parcial, ch. será recortado para baixa.  
- 01 Chevrolet Corsa sedan 4 p., sem ident., irrecuperável, sem motor, ch. será recortado para baixa.  
- 01 Chevrolet Corsa sedan 4 p., sem ident., irrecuperável, sem motor, ch. será recortado para baixa.  
- 01 Renault Logan sedan 4p., NJL-3099, irrecuperável, motor parcial, ch. será recortado para baixa.  
Lote 25 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   300,00 
- 01 Volks Gol, identificação JYU-5786, irrecuperável, só carcaça, ch. será recortado para baixa.  
- 01 Volks Gol, identificação JYF-1176, irrecuperável, só carcaça, ch. será recortado para baixa.  
Lote 26 – SUCATA SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   3.000,00 
- 01 Ford Ranger CD, identificação KAO-7284, irrecuperável, sem motor/cxa, ch. será recortado para baixa.  
Lote 27 – SUCATA SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  6.000,00 
- 01 GM S-10 CD, identificação JZK-7754, irrecuperável, sem motor/cxa, ch. será recortado para baixa.  
- 01 GM S-10 CD, identificação NJE-4966, irrecuperável, sem motor/cxa, ch. será recortado para baixa.  
- 01 GM S-10 amb, identificação KAC-4465, irrecuperável, sem motor/cxa, ch. será recortado para baixa.  
Lote 28 – RETIRADO DO LEILÃO 
Lote 29 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  800,00 
- 01 Ford Courier, ident. JZZ-7265, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 30 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  2.400,00 
- 01 Volks Kombi, id. KAT-9644 (ch.9869), irrecuperável, motor/cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
- 01 Volks Kombi, ident. KAJ-1504, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 31 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   1.500,00 
- 01 Volks Kombi, ident. KAJ-1494, irrecuperável, sem motor/cxa cambio,  ch. será recortado para baixa.  
- 01 Volks Kombi, ident. NJD-3950, irrecuperável, sem motor/cxa cambio,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 32 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  2.400,00 
- 01 Volks Kombi, ident. KAO-1423 (c-7243), irrecuperável, motor/cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
- 01 Volks Kombi, ident. JZR-5906, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 33 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  2.000,00 
- 01 Renault Master amb, id. KAK-8473, irrecuperável, sem motor/cxa cambio,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 34 – SUCATAS SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  5.000,00 
- 01 Fiat Ducato cargo, ident. HTA-7758, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
- 01 Fiat Ducato cargo, ident. NJE-5907, irrecuperável, sem motor/cxa cambio,  ch. será recortado para baixa.  
- 01 Fiat Iveco cargo, ident. JZG-9107, irrecuperável, motor/cxa cambio parcial,  ch. será recortado para baixa.  
Lote 35 – SUCATA SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  3.000,00 
– 01 Veículo Fiat Iveco cargo, ano 2001/02, ident. JZO-4109, faltando itens mecânicos e outros, parada. 
Lote 36 – SUCATA SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  2.200,00 
– 01 Veículo Honda Civic, ano 2002/03, ident. JZH-9502, faltando itens mecânicos e outros 
Lote 37 – SUCATA SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$   1.000,00 
– 01 Veículo Ford Courier, ident. NPO-3650, faltando itens mecânicos e outros. 
Lote 38 – SUCATA SEM DOCUMENTO –  Avaliação  R$  1.700,00 
– 01 Veículo Chevrolet Celta, ident. KAQ-2519, faltando itens mecânicos e outros. 
Lote 39 – 01 Carretinha de arrasto Facchini, eixo de 4 rodas, sem rodas/pneus . Avaliação  R$  3.000,00 
Lote 40 – 01 Carretinha de arrasto Facchini, eixo de 4 rodas,  
apoio dianteiro,sem rodas/pneus . Avaliação  R$  3,500,00 
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Lote 41 – 01 Carretinha de arrasto Facchini, eixo de 4 rodas, sem rodas/pneus . Avaliação  R$ 3.000,00 
Lote 42 – 01 Retroescavadeira Case 580-L, série JHF0026515, sem motor, 
falta  01 roda/pneu, com concha traseira e pá dianteira. Avaliação  R$   9.000,00 
Lote 43 – 01 Trator Massey Ferguson 283, série 2832084207,  
motor incompleto, sem rodas/pneus traseiros.   Avaliação  R$  3.900,00 
Lote 44 – 01 Veículo Chevrolet Corsa Classic, ano 2007/08, placa NIZ-1942, 
chassis 9BGSA19908B223173, pequena batida traseira, parado. Avaliação  R$  5.000,00 
Lote 45 – 01 Veículo Chevrolet Corsa Classic, ano 2007, placa KAH-1465, 
chassis 9BGSA19907B267957, lateral esquerda amassada, parado. Avaliação  R$  5.000,00 
Lote 46 – 01 Veículo Chevrolet Corsa Classic, ano 2007, placa KAH-1395, 
chassis 9BGSA19907B267952, capô amassado, parabrisa  
quebrado e avarias diversas, parado. Avaliação  R$  4.500,00 
Lote 47 – 01 Veículo Chevrolet Corsa Classic, ano 2007, placa KAH-4475, 
chassis 9BGSA19907B267960, parabrisa quebrado e avarias diversas, parado. Avaliação  R$  4.500,00 
Lote 48 – 01 Veículo Chevrolet Corsa Classic, ano 2008, placa NIZ-2112, 
chassis 9BGSA19908B226504, avarias diversas, parado. Avaliação  R$  4.900,00 
Lote 49 – RETIRADO DO LEILÃO 
Lote 50 – RETIRADO DO LEILÃO 
Lote 51 – 01 Veículo Chevrolet Celta, ano 2006, placa KAQ-2549, 
chassis 9GBRZ48907G172318, parabrisa quebrado e avarias diversas, parado. Avaliação  R$  3.900,00 
Lote 52 – RETIRADO DO LEILÃO 
Lote 53 – 01 Veículo Volks Kombi, ano 2008, placa NJD-3131, 
chassis 9BWGF07X08P018152, com avarias diversas, parado. Avaliação  R$  6.700,00 
Lote 54 – 01 Caminhão Ford F-4000, ano 2004, placa JZZ-1823, 
chassis 9EFLF47G54B001862, carroceria adaptada, falta peças,  
roda/pneu traseiro, parado. Avaliação  R$  17.000,00 
Lote 55 – 01 Caminhão GMC 6-100, ano 2001/02, placa JZH-9452, 
chassis PBG343NAO2C700036, carroceria carrocinha, falta peças,  
rodas/pneus dianteiros, parado. Avaliação  R$  13.000,00 
Lote 56 – RECUPERÁVEL –  Avaliação  R$   1.300,00 
- 01 Motocicleta Yamaha YBR 125, ano 2005/06, placa KAK-3133, chassis 9C6KEO92060019340, parada.  
- 01 Motocicleta Honda 250 XR, ano 2006, placa KAJ-7089, chassis 9C2MD34006R011619 parada.  
Lote 57 – 01 Caminhão Volks 23-210, ano 2002, placa JZL-4789, 
chassis 9BWWF82T92R214195, sem: motor/caixa de câmbio/rodas/pneus 
eixo duplo, com caçamba Facchini 10 m³ e pistão. Avaliação  R$  15.000,00 
Lote 58 – 01 Caminhão Volks 23-210, ano 2002, placa JZL-5299, 
chassis 9BWWF82T12R214384, sem: motor/caixa de câmbio/rodas/pneus 
eixo duplo, com caçamba Facchini 10 m³ e pistão. Avaliação  R$  15.000,00 
Lote 59 – 01 Caminhão Volks 23-210, ano 2002, placa JZO-1439, 
chassis 9BWWF82T42R213617, com motor parcial, sem: caixa de câmbio/rodas/pneus 
eixo duplo, com caçamba Facchini 10 m³ e pistão. Avaliação  R$  23.000,00 
Lote 60 – 01 Caminhão Volks 23-210, ano 2002, placa JZL-5189, 
chassis 9BWWF82TX2R214254, com motor parcial, sem: caixa de câmbio/rodas/pneus 
eixo duplo, com caçamba Facchini 10 m³ e pistão. Avaliação  R$  23.000,00 
 
AVALIAÇÃO TOTAL DE 56 LOTES PARA LEILÃO ......................................................................R$ 242.000,00. 

 
NOTA – Os lotes foram numerados até 60, mais considerar 56 porque os lotes 28,49,50 e 52 foram retirados do 

leilão. 
 
 
 
 

 

 


