
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2013. 
EDITAL DE LEILÃO Nº 003/2013. 

 
 

 O Município de São José das Missões/RS, através da Secretaria 
Municipal da Administração, pelo Presente Edital, regido pela Lei Federal 
8.666/93 e alterações posteriores, de conformidade com o previsto na lei 
Orgânica do Município, Torna Publico o seguinte: 

 
I - No dia 04 de Setembro de 2013, com inicio previsto para às 10:00 horas, 
tendo por local o recinto do Parque de Maquinas da Prefeitura Municipal, 
situada à Rua 21 de Abril, neste município, será procedida a alienação 
através de leilão do seguinte bem móvel pertencente ao patrimônio  do 
Município de São José das Missões/RS, com a sua correspondente 
avaliação: 
 
1 – Uma Motoniveladora 120B, ano e modelo de fabricação 1983, 
Equipada com motor diesel, 06 (seis) cilindros, potencia de 157CV, mod. 
nº. 3306, Chassi nº 32000715, avaliado em R$ 35.000,00 
2 – Uma Retroescavadeira, marca New Holland, ano e modelo de 
fabricação 2008, fabricação nacional, modelo LB90 4x2, chassi nº 
N8AH19312, nº de Motor 36024752, avaliado em R$ 45.000,00 
3 - Um veiculo FIAT/Uno Mille Way Econ, Placa ISZ-7443, Chassi 
9BD15844AD6708154, ano e modelo de fabricação 2012/2013, cor 
vermelha,  com Certificado do Registro em nome da Prefeitura Municipal 
de São José das Missões/RS, avaliado em R$ 16.500,00 
4 - Um veiculo FIAT/Elba S 1.6, Placa IHR-2639, Chassi 
9BD146000M3795012, ano e modelo de fabricação 1991/1991, cor branca, 
com Certificado do Registro em nome da Prefeitura Municipal de São José 
das Missões/RS, avaliado em R$ 2.500,00 
5 - Um veiculo VW/GOL 1.0 GIV, Placa IRY-5543, Chassi 
9BWAA05W0CP001455, ano e modelo de fabricação 2011/2012, cor 
vermelha, com Certificado do Registro em nome da Prefeitura Municipal 
de São José das Missões/RS, avaliado em R$ 16.000,00 

 
II - Poderá participar do Leilão, qualquer interessado, pessoa física ou 
jurídica, desde que idônea. 
 
III – Os bens a serem leiloado serão vendidos (conforme se encontram) 
pela melhor oferta, ou seja, pela proposta mais vantajosa para o município 
de São José das Missões/RS, sendo que os lances deverão ser de R$ 250,00 
(Duzentos e Cinqüenta Reais) a mais do que o último lance, efetuado. O 
primeiro lance deverá ser feito de no mínimo o valor avaliado. Os bens 



serão leiloados e vendidos, por preço não inferior ao da avaliação citado 
anteriormente. 
   
IV - O pagamento do bem arrematado no leilão, em favor do Município, 
deverá ser realizado à vista ou em cheque sendo efetuado junto a tesouraria 
da Prefeitura Municipal. 
 
V - Caso o pagamento seja realizado através de cheque, a entrega do bem 
será efetivada após a compensação do mesmo. 
 
VI - O registro das propostas será feito em ata, bem como do arremate que 
adquirir o bem, o qual deverá assinar a competente ata, responsabilizando-
se por danos ou prejuízos que possam ocorrer em virtude do não 
cumprimento dos lances ofertados. 
 
VII - O leiloeiro será designado por Portaria, dentre os servidores do 
Município, como prestação de serviços relevantes à municipalidade, sem 
qualquer remuneração. 
 
VIII - Deverá ser dada ampla publicidade ao presente Edital. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DAS MISSÕES, AOS 16 DE AGOSTO DE 2013. 

 
 

___________________________________ 
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 
 
SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO 
Sec. Mun. De Administração 
 


