
 

 

 
 

 

 

EDITAL Nº96 DE LEILÃO PÚBLICO N.º 001/2022 

 

 

TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO 

DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE 

LEILÃO PARA VENDA DE BENS 

MÓVEIS INSERVÍVEIS DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO 

DE TRINDADE DO SUL. 

 

   

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL - RS, Sr. ELIAS 

MIGUEL SEGALLA, no uso de suas atribuições legais devidamente autorizado pela 

Legislação Municipal e com a observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, TORNA PÚBLICO o Processo de Licitação 

instaurado no Município de Trindade do Sul/RS, na modalidade LEILÃO, do tipo 

MAIOR LANCE que será realizado às 10:00 horas do dia 25 de novembro de 2022, 

presencialmente nas dependências da Secretaria de Obras, na Rua Cipreste, n.º 200, 

Trindade do Sul/RS e eletrônico através do portal www.alemaoleiloeiro.com.br. 

 

 

http://www.alemaoleiloeiro.com.br/


 

 

 
 

1 – DO OBJETO E VALOR MÍNIMO: 

 

É objeto da presente licitação a alienação dos bens móveis inservíveis do 

Município de Trindade do Sul, no estado em que se encontra, separado em 

lote, o valor do lance mínimo foi atribuído pela comissão de avaliação, através 

do Engenheiro Mecânico Sr. Cristiano Rogério Basso, CREA RS 111956, 

conforme descrição abaixo: 

 
Item 

 
Descrição 

Avaliado 
R$ 

01 

Fiat/Ducato TCA ambulância, cor branca, diesel, potencia 
127cv, 4 cilindros FTP, ano/mod. 2010/2011, placa IQW 
0E29, chassi 93W245G34B2053089, Renavam 
00214111113. 

45.000,00 

02 

Fiat/Ducato TCA ambulância, cor branca, diesel, potência 
127 cv, 4 cilindros FP, ano/mod. 2012/2013, placa ITC 
8407, chassi 93W245G34D2094037, Renavam 
00467705968. 

20.000,00 

03 

Fiat/Ducato MC TCA MIC, cor branca, diesel, potência 
127cv, 4 cilindros FTP, ano/mod. 2016/2017, placa IXT 
7170, chassi 93W245H3RH2162354, Renavam 
01113784897. 

55.000,00 

04 

Chevrolet S10 2.8 4x2 Rontan ambulância, cor branca, 
diesel, potência 132cv, 4 cilindros MWM turbo, Sprint, 
ano/mod. 2005, placa IMR 4803, chassi 
9BG124GC05C436943, Renavam 00864897979. Veículo 
com carroceria de madeira, documentos de ambulância. 

10.000,00 

05 

Renault/Sandero Expression 1.0, flex, cor prata, potência 
82cv, motor transversal 1.0, 5 passageiros, ano/mod. 
2018/2019, placa IUY 1135, chassi 93Y5SRF84KJ525237, 
Renavam 01166246741. 

26.000,00 

06 

Ford/Cargo 1722E, cor branco, diesel, potência 220cv, 6 
cilindros turbo Cummins, ano/mod. 2009/2010, placa IQL 
3227, chassi 9BFYCE7VOABB44624, Renavam 
00189131110. Com caçamba Carmeta, cap. 7/8m³, série 
31644. 

65.000,00 



 

 

 
 

07 
Retroescavadeira JCB, modelo 3C, tração 4x4, potência 
79hp, diesel, 4 cilindro internacional, ano 2011, serial 
9B9214T44BBDT4399, horas1113,9. 

50.000,00 

08 
Plataforma colhedora de pastagem Sahara, cor vermelha, 
modelo 120, aquisição 05/01/2012. 

500,00 

09 
Pá carregadeira Case, W20E, com cabine fechada, 4x4, 
potência 152 hp, motor Cummins 6T5.90, turbo, diesel, cor 
amarela, ano/mod. 2009, serial N9AE02951 

180.000,00 

10 

Motoniveladora Caterpillar, 135H, tração 6x4, motor 
Caterpillar 6 cilindros, turbo, potência 125 hp, diesel, 
ano/mod. 2001/2002, serial CAT0135HH8WN00772, horas 
1268,8, com cabine fechada.  

155.000,00 

11 

SUCATAS - Equipamentos hospitalares: 393 
termossensivel; 394 termossensivel (2); 395 ermossensivel 
(3); 396 termossensivel (4); 426 suporte p/ soro; 449 
estetoscopio infantil duosson preto; 450 estetoscopio infantil 
duosson preto; 602 aparelho de pressao pa med; 603 
aparelho de pressao pa med (2); 751 suporte p/ soro; 752 
suporte p/ soro; 753 suporte p/ soro; 934 
esfigmomanometro bd; 935 esfigmomanometro digital de 
pulso; 936 esfignomanômetro p.a. med; 938 estetoscopio 
adulto single sonic; 939 estetoscopio infantil duosson; 942 
termometro clinico digital; 943 termometro digital; 944 
aquecedor mondial; 1411 dermatoscopio 500 led missouri 
mikatos (2); 1413 esfignomanometro adulto pamed; 1414 
esfignomanômetro premium; 1415 estetoscopio bd; 1416 
estetoscopio multiplo adulto/infantil (2); 1417 lanterna 
clinica; 1421 otoscopio tk c/5 especulos; 1537 aspirador 
cirurgico (3); 1538 balança antrop. mecanica; 1541 balde p/ 
detritos; 1543 biombo duplo; 1544 cabo p/laringoscopio 
adulto c/3 laminas e estojo; 1550 carrinho de anestesia 
movel; 1562 detector fetal portatil; 1563 esfignomanometro; 
1564 esfignomanometro; 1565 esfignomanometro solidor; 
1566 estojo de inox equipado 12 peças; 1568 kit 
instrumental caixa básica (afastadores e pinças); total de 40 
1p1e/1ç0a/2s006; 1570 maca com cabeceira estofada; 
1582 colposcópio; 1640 autoclave cristófoli; 1793 carro 
coletor de lixo cap 120l com rodinhas proplast 120 l; 1794 
carro coletor de lixo cap 120l com rodinhas proplast 120 l 
(2); 2445 analisador de medir glicose; 2450 dermatoscopio 

100,00 



 

 

 
 

500 led missouri mikatos (3); 2451 dermatoscópio 
welchallyn; 2461 cadeira de rodas ortometal simples; 2497 
balança eletronica; 2498 botijão de semen; 2645 
reanimador pulmonar; 2773 escaleta 37 teclas (6); 2774 
escaleta 37 teclas (7); 2775 escaleta 37 teclas (8); 2776 
escaleta 37 teclas (9); 2797 lira 25 notas jogo (8); 2798 lira 
25 notas jogo (9); 3071 auto transformador universal; 3082 
aparelho glicose facil kit com lancetador home; 3091 
estetoscopio simples - medicate (8); 3095 detector fetal de 
mesa md 2000; 3097 estetoscópio; 3099 oximetro de pulso; 
3142 biombo duplo; 3253 botijão de semen (com aplicador, 
termometro, bainha); 3377 mocho giratório; 4087 
esfigmomanometro bd; 4098 kit epap adulto-mascara; 4104 
neurovector corrente interferencial; 4109 spiroball incent 
respiratório adulto; 4110 spiroball incent respiratorio adulto 
(2); 4111 suporte p/ soro fixo; 4114 ultrasom sonopulse 
compact 1 mhz s 35; 4201 forceps odontologico n. 016; 
4202 forceps odontologico n. 101; 4203 forceps 
odontologico n. 150; 4204 forceps odontologico n. 151; 
4205 forceps odontologico n. 18l; 4206 forceps 
odontologico n. 18r; 4207 fotopolimerizador (2); 4209 kit 
odontologico; 4216 pinça; 4217 pinça cheron;  4218 pinça 
cheron; 4219 pinça cheron; 4220 pinça cheron; 4221 pinça 
cheron;  4222 pinça cheron; 4224 seringas carpules; 4225 
seringas carpules; 4226 seringas carpules; 4227 seringas 
carpules; 4228 tesoura cirponta reta 15cm; 4229 tesoura 
cirponta reta 15cm (2); 4543 eletrocardiógrafo; 4544 
eletrocardiografo multicanal; 4545 estetoscópio (2); 4546 
estetoscópio (3); 4548 oximetro de pulso c/sensor adulto + 
pediatrico md300; 4549 par de muletas; 4780 autoclave 
phonix; 4788 aparelho de raio x 70x digital; 4818 equipo 
odontológico; 4822 foco clínico mache; 4838 mocho 
giratorio estofado preto; 4839 mocho mecanico giratorio 
branco marca ghatus; 4841 nebulizador ultrasonico – 
neuvoni; 4842 negatoscopio; 4845 régua antropométrica; 
4977 aparelho de pressão; 4978 aparelho de pressão; 4979 
aparelho de pressão; 4980 aparelho de pressão; 4981 
balança antropometrica adulto 200 kg- briao; 4985 
estetoscopio simples – medicate; 4986 estetoscopio 
simples - medicate (2); 4987 estetoscopio simples - 



 

 

 
 

medicate (4); 4988 estetoscopio simples - medicate (5);  
4989 estetoscopio simples - medicate (6); 4990 
estetoscopio simples - medicate (7); 4991 inalador 
ultrassonico; 4992 inalador ultrassonico; 4993 inalador 
ultrassonico; 4994 inalador ultrassonico; 4995 inalador 
ultrassonico; 4996 inalador ultrassonico; 4997 inalador 
ultrassonico; 4998 inalador ultrassonico; 4999 inalador 
ultrassonico; 5000 inalador ultrassonico; 5001 nebulizador 
soniclear; 5002 nebulizador soniclear (2); 5003 nebulizador 
soniclear (3); 5004 oftalmoscópio; 5005 otoscópio mini 3000 
lampadas halogena heine; 5006 termometro clinico digital 
g-teck (2); 5007 termometro clinico digital g-teck (3); 5008 
termometro clinico digital g-teck (4); 5009 termometro 
digital; 5010 termometro digital; 5011 termometro digital; 
5012 termometro digital; 5019 estetoscópio; 5024 otoscópio 
(3); 5025 termometro digital; 5331 estetoscopio simples - 
medicate (3); 5335 otoscópio (2); 5716 flange auto 
ajustavel; 6089 esfignomanometro; 6095 foco clinico; 6096 
foco de luz fria metalic (2); 6292 desfibrilador; 6300 
otoscópio (2); 6303 autoclave stermax 20l. horizontal; 6533 
autoclave horizontal 42 litros digital; 6534 autoclave 
stermax digital 30 lts - modelo 30 a.s.e.; 6535 balança 
mecanica pessoal (7); 6546 camara conservação vacina; 
6547 colposcópio; 6549 negatoscópio 02 corpos metalic 
medical; 6550 suporte p/ soro fixo; 6787 aparelho para 
polimerização de resinas; 6816 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (10); 6817 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (11); 6818 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (12); 6819 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (13); 6820 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (2); 6821 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (3); 6822 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (4); 6823 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (5); 6824 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (6); 6825 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (7); 6826 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (8); 6827 balança digital de uso 
pessoal 150kg-vidro (9); 6858 cadeira de rodas; 6859 
cadeira de rodas (2); 6860 cadeira de rodas de aluminio; 
6861 cadeira de rodas de aluminio (2); 6912 dermatoscopio 



 

 

 
 

500 led missouri mikatos; 6915 equipo de profiloxia; 7004 
estetoscopio multiplo adulto/infantil; 7023 instrumentais 
inoxidáveis; 7035 mesa ginecológica; 7040 nebulizador; 
7041 nebulizador (10); 7042 nebulizador (2); 7043 
nebulizador (3);7044 nebulizador (4); 7045 nebulizador (5); 
7046 nebulizador (6); 7047 nebulizador (7); 7048 
nebulizador (8); 7049 nebulizador (9); 7051 
nebulizador/inalador; 7052 nebulizador/inalador (10); 7053 
nebulizador/inalador (2); 7054 nebulizador/inalador (3); 
7055 nebulizador/inalador (4); 7056 nebulizador/inalador 
(5); 7057 nebulizador/inalador (6); 7058 
nebulizador/inalador (7); 7059 nebulizador/inalador (8); 
7060 nebulizador/inalador (9); 7065 otoscópio; 7066 
otoscópio; 7067 otoscópio; 7071 reanimador adulto, infantil 
e valvula; 7074 régua antropométrica; 7075 régua 
antropométrica; 7076 régua antropométrica (2); 7077 régua 
antropométrica (3); 7078 régua antropométrica (3);7079 
régua antropométrica (4); 7080 régua antropométrica (4); 
7111 esfigmomanometro adulto; 7112 esfigmomanometro 
adulto; 7113 esfigmomanometro infantil; 7666 balde p/ 
detritos (2); 7667 biombo duplo (2); 7670 cabo 
p/laringoscopio adulto c/3 laminas e estojo (2); 7679 
suporte p/ soro movel; 7751 aparelho de pressão adulto; 
7752 aparelho de pressão adulto (2); 7753 aparelho de 
pressão adulto (3); 7754 aparelho de pressão adulto (4); 
7826 lanterna clinica led (3); 7872 sensor barreira lux vision 
60m; 8161 ambu silicone adulto máscara; 8164 aparelho de 
pressão +esteto adulto tycos; 8165 aparelho de pressão 
+esteto adulto tycos (2); 8166 aparelho de pressão +esteto 
adulto tycos (3); 8167 aparelho de pressão +esteto adulto 
tycos (4); 8168 aparelho de pressão +esteto adulto tycos 
(5); 8169 aparelho de pressao adulto c/velcro-tycos; 8170 
aparelho de pressao infantil c/velcro-tycos; 8171 aparelho 
de pressão infantil nylon; 8172 aparelho de pressão infantil 
nylon (2); 8173 aparelho de pressão infantil nylon (3); 8174 
aparelho de pressão infantil nylon (4); 8175 aparelho de 
pressão obeso nylon; 8176 aparelho de pressão obeso 
nylon (2); 8177 aparelho de pressão obeso nylon (3); 8178 
aparelho de pressão obeso nylon (4); 8179 aparelho de 
ultrasson 1 mhz e era de 7cm²; 8181 caneta ultrasom; 8182 



 

 

 
 

cardioversor hs-03ecg dsf; 8201 fotopolimerizador e 
clareador emitter fit em cabo; 8202 estetoscopio adulto 
duplo cromado; 8203 estetoscopio infantil duosson preto; 
8204 estetoscopio infantil vermelho; 8207 imobilizador 
cabeça impermeavel adulto (2); 8211 ked imobil dorsal 
adulto para resgate; 8213 laringoscopio adulto - 5 lamina 
erwin guth; 8223 otoscopio c/5 esp. cabo metal 302h; 8224 
otoscopio c/5 esp. cabo metal 302h (2); 8225 otoscopio 
omni 3000 com estojo macio – md; 8226 otoscopio omni 
3000 com estojo macio – md; 8227 otoscopio omni 3000 
com estojo macio – md; 8228 otoscopio omni 3000 com 
estojo macio – md; 8235 seladora horizontal fr-600 branca; 
8301 pas de choque adesivas de adulta.  

12 

SUCATAS – Equipamentos eletrônicos: 143 cpu bitway; 
154 impressora hp leserjet p4015n; 186 impressora hp 
leserjet 1536dnf mfp; 197 monitor led samsung; 198 
notebook corei3 hd 500 tela; 202 cronometro digital 
profissional; 233 caixa de som amplificador 15polegadas; 
258 dvd semp toshiba (2); 267 impressora multifuncional; 
282 estabilizador ts schara; 307 central telefonica intelbras 
cord 8000; 309 estabilizador bivolt 4 tomadas revolution 
sms; 310 estabilizador bivolt 4 tomadasts shara; 338 
multifuncional color laserjet 1022; 389 impressora hp 1020; 
520 estabilizador revolution; 561 estabilizador 500 va ts 
shara; 600 telefone sem fio; 625 mouse optico, teclado ,e 
fonte; 626 multiprocessador philco c/liquid - all-in-one; 627 
nebulizador ultrasonico - nevoni (2); 713 aparelho md sony; 
725 camera fotografica digital multilaser; 728 estabilizador 
300w; 729 estabilizador enermax; 730 estabilizador sms 
preto; 731 estabilizador sms preto; 732 impressora hp laser 
jet m1522 multifuncional; 737 microfone sem fio vhf smart 
duplo; 740 radio gravador am fm marca tochiba; 741 
telefone e fax panassonic; 742 telefone sem fio sti; 804 
caixa acustica; 855 estabilizador microsol ministério das 
comunicações; 946 camera digital olympus sp-810uz 14mp; 
956 estabilizador enermax; 957 estabilizador microsol mec; 
966 radio britania; 1027 estabilizador sms; 1051 monitor 20 
polegas; 1404 maquina de escrever olivetti linea 98 
n.3626600; 1488 central de alarme; 1559 computador 
completo; 1567 impressora hp laser jet1320; 1634 

100,00 



 

 

 
 

impressora multifuncional laser ap 3052; 1638 nobreak apc; 
1639 nobreak evs line; 1792 camera hdcvi vhd b fdull hd 
3.6m; 1842 dvd semp toshiba; 1862 hd western digital sata 
2; 2377 mouse usb; 2436 teclado usb; 2612 estabilizador 
300va sms volution speedy bivolt; 2626 computador c/ drive 
monitor, caixa de som amplificada; mouse fax modem 
teclado coller; 2627 estabilizador 300w; 2628 impressora 
laser jet p1005; 2633 teclado para notebook acer; 2759 
câmera digital sony bateria litio; 2764 cpu; 2805 multi laser; 
2923 estabilizador protector; 2929 video cassete sanyo; 
2930 video cassete semp; 3033 radio com cd para 
caminhão iql; 3042 telefone; 3076 impressora de cupom 
fiscal zebra gc420d; 3077 impressora samsung ml; 3189 
cpu hp; 3190 cpu hp; 3191 estabilizador bivolt 4 tomadas; 
3196 impressora hp officejey all-in-one; 3199 monitor para 
computador; 3265 impressora samsung ml-2851nd; 3269 
micro lenovo; 3270 micro lenovo (2); 3297 telefone preto 
com fio intelbras; 3309 camera digital ge a1155 14.1 mp 
cartao mem 4 gb (2) p a 1455000234; 3320 impressora hp 
laser jet 1320; 3345 carregador de pilha multilaser; 3611 
radio philco; 3631 transformador 1000va; 3641 impressora 
hp laser jet 2605 dn; 3642 impressora multifuncional 
samsung scx 4521; 3643 impressora sams ml 2165 (5); 
3866 cpu positivo mec; 3874 estabilizador microsol mec; 
3875 impressora copiadora samsung ml2851; 3876 
maquina de escrever olivetti linea 98.n.4116009; 3888 
monitor positivo 16p mec; 3889 monitor positivo 16p mec; 
3890 monitor positivo 16p mec; 3891 monitor positivo 16p 
mec; 3894 monitor positivo 16p mec; 3898 projetor urmet 
daruma positivo mec; 3899 reprojetor epson mec com 
mouse e teclado; 3959 impressora sams ml 2165 (4); 3960 
impressora sams ml 2165 (6); 3963 telefone elgin; 3964 
telefone sem fio; 4015 radio lenox; 4027 computador hp pro 
ml110; 4032 impressora 9 ag 136 col. 300 cps - 
olivettimatricula: 91444239; 4040 monitor aoc 18,5´; 4046 
dvd century; 4070 radio cd mp3 philco; 4074 aparelho de 
pressão; 4421 multi laser; 4522 autotransformador; 4526 
celular motorola zn 300; 4527 condicionador de ar marca 
arno portátil; 4528 estabilizador 300 w; 4529 estabilizador 
sms; 4531 impressora hp laser jet 1010; 4532 impressora 



 

 

 
 

lexmark e323; 4550 telefone fixo; 4564 cpu positivo; 4579 
telefone sem fio; 4657 estabilizador apc 300w cubic 
bivolt/115v cubic300bi - br (4); 4817 cpu icmex; 4934 
camera digital ge a1155 14.1 mp cartao mem 4 gb (3); 4951 
estabilizador 1000va ts shara; 4952 estabilizador sms; 4956 
mesa para computador; 4969 estabilizador apc; 4972 
telefone intelbras; 5017 cpu microcomputador lenovo; 5020 
impressora sansung ml 2165; 5038 rádio roadstar bass 
5230 mimeografo marca fide copia cinza; 5231 mouse usb; 
5319 teclado usb abnt2; 5495 estabilizador sms; 5496 
estabilizador ts shara evs line; 5510 microcomputador hp; 
5512 microcomputador hp; 5513 monitor dell 14 polegadas; 
5514 monitor dell 14 polegadas; 5515 monitor dell 14 
polegadas; 5516 monitor dell 14 polegadas; 5517 monitor 
dell 14 polegadas; 5620 mimiografo; 5921 caixas de 
madeira c/ auto falante, twiter e chaves 5984 dvd philips; 
6017 notebook semptoshiba infinitx; 1423g core i3 hd500 
gb 4gb mem ra0m1/,0 l7e/2it01o1r biometrico; 6021 
telefone sem fio; 6084 telefone sem fio motorola; 6098 
notebook acer machine 2g memoria,250 hd intel; 6099 tv 
29' com entrada para dvd cce; 6134 receptor e antena 
parabólica century; 6162 impressora sams ml 2165 (3); 
6260 monitor 15,6 lg mod (13); 6293 estabilizador 500 va 
sideway; 6529 aparelho fax charp; 6551 video cassete 
philips; 6639 dvd cce c/ entrada usb; 6643 estabilizador 300 
va shara; 6646 estabilizador 300w 17; 6713 mini system 
ph200 philco; 6725 mouse óptico; 6726 mouse óptico (2); 
6727 mouse óptico (3); 6728 mouse óptico (4); 6729 mouse 
usb; 6730 mouse usb (2); 6758 roteador wireles 150mbps 
tplink tlwr741, c/fonte poe 24v e cabo03 d/1e1 /r2e01d5e 
telcon; 6759 roteador wireless 3000mbps tplink tlwr841; 
6765 teclado usb abnt ii; 6766 teclado usb abnt ii (2); 6772 
transformador de voltagem 1000 va; 6872 central telefonica 
intelbras; 7019 impressora laser hp p1005; 7081 relogio 
ponto info henry super;  7121 telefone intelbras; 7357 radio 
mp3 philps; 7358 radio philco; 7359 radio philco; 7599 multi 
laser; 7661 estabilizador enermax; 7734 tv 20 polegadas 
cce; 7741 estabilizador (4); 7743 impressora epson lx 
300+ii; 7745 impressora multifuncional hp 2050; 7770 
camara digital pilha zoom 15xsdx500x5; 7776 câmera ir 



 

 

 
 

externa 45 leds; 7818 impressora hp laser jt1010; 7874 
telefone sem fio modelo ctp 7200 philips; 8156 radio 
motobras usb sd aux-in rbm - pfs 51ac; 8209 impressora 
sams ml 2165 (2). 

13 

SUCATAS – móveis e assemelhados: 1 cadeira escolar 
(13); 6 peso para ginastica; 150 garrafa térmica; 151 
garrafa térmica; 160 mesa para computador com 3 gavetas; 
201 barra transversal de fibra de vidro p/salto em altura 
4mts; 203 dardo de bambu 500g pista e campo; 205 dardo 
de bambu 600g pista e campo; 206 dardo de bambu 600g 
pista e campo; 207 disco de borracha 0,75kg pista e 
campo; 208 disco de borracha 0,75kg pista e campo; 214 
pelota de couro 250g aferida pista e campo; 215 pelota de 
couro 250g aferida pista e campo; 216 pelota de couro 
250g aferida pista e campo; 220 peso de pvc 500g pista e 
campo; 221 peso de pvc 500g pista e campo; 222 ponteira 
de sarrafo avulsa p/reposição; 223 ponteira de sarrafo 
avulsa p/reposição; 262 fogão em mdf (2); 263 fogão em 
mdf (4); 264 fogão em mdf (5); 265 geladeira mdf; 266 
geladeira mdf (3); 268 pia de cozinha mdf; (2); 269 pia de 
cozinha mdf; (3);  270 pia de cozinha mdf; (4); 271 pia de 
cozinha mdf; (5) 277 bebedouro elétrico; 278 biro marfim; 
290 armário vitrine uma porta; 295 lixeira inox 15l; 301 
armario aereo em cerejeira com 04 portas com afrente em 
vidro; 305 bebedouro latina; 317 mesa em 'l' com 6 gavetas; 
328 relogio ponto biométrico; 332 cadeira fixa; 333 cadeira 
fixa; 341 cadeira fixa 04 pés c/rev azul (41); 342 cadeira fixa 
04 pés c/rev azul (42); 343 cadeira fixa 04 pés c/rev azul 
(43); 344 cadeira fixa 04 pés c/rev azul (45); 345 cadeira 
fixa 04 pés c/rev azul (46); 346 cadeira fixa 04 pés c/rev 
azul (47); 347 cadeira fixa 04 pés c/rev azul (48); 348 
cadeira fixa 04 pés c/rev azul (49); 349 cadeira fixa 04 pés 
c/rev azul (5); 350 cadeira fixa 04 pés c/rev azul (50); 351 
cadeira fixa 04 pés c/rev azul (7); 352 cadeira fixa 04 pés 
c/rev azul (8); 384 biro em madeira com tres gavetas; 397 
ventilador; 402 balcao com pia inox de 1.20m; 461 berço 
para criança 1,30x 0,60 alf (9); 465 cadeira escolar inafntil 
verde; 499 televisor 20 polegadas; 503 biro em madeira 
com tres gavetas com chave suporte em ferro 0c1o/0r3 
/m19a9r4ron; 510 aquecedor portátil; 535 cozinha 
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compacta móbile; 589 aspirador cirurgico (2); 610 biro em 
cerejeira com quatro gavetas, chave e su-porte em ferro; 
631 persiana - consultorio 02 - 0,95x2,30; 640 persiana - 
curativo - 0,95x2,30; 692 mesa para professor em cerejeira 
1.20 x 70; 695 biro em madeira cerejeira 1 gaveta e 1 porta; 
710 ventilador ventisol; 716 biros em cerejeira com tres 
gavetas, chaves esuporte em ferro; 722 cadeira giratoria 
estofada em trecido azul com braços; 735 mesa para 
computador 3 gavetas e suporte cpu 1,50c x 0,60l x 
0,7253ª; 736 mesa para computador em mdf branca; 748 
escada 2 degraus; 816 cadeira fixa com revestimento azul; 
900 cadeiras em madeira cor marrom; 901 cadeiras em 
madeira cor marrom; 902 cadeiras em madeira cor marrom; 
914 cadeira fixa com braço; 945 armario 2 portas; 959 
mesa em formica suporte de ferro para computador; 967 
cadeiras escolar; 968 cadeiras escolar; 969 cadeiras 
escolares; 985 mesa escolar em formica com suporte de 
ferro cor verde; 988 ventilador ventisol; 989 ventilador 
ventisol; 1006 cadeira fixa estofada azul; 1007 cadeira fixa 
estofada azul; 1008 cadeira giratoria estofada azul; 1014 
mesa escolar adulto; 1015 mesa escritorio com 02 gavetas; 
1016 mesa para computador 5 gavetas; 1031 ventilador; 
1035 bebedouro elétrico de pressão individual begel drx 40 
(3); 1072 liquidificador com tres velocidades; 1121 cadeiras 
escolar; 1122 cadeiras escolar; 1123 cadeiras escolar; 1124 
cadeiras escolar; 1125 cadeiras escolar; 1126 cadeiras 
escolar imb.ad. cod 94032099; 1385 sacolão criativo (6); 
1409 cadeira estofada em corino preto; 1446 aquecedor; 
1447 aquecedor; 1450 balcao em madeira com 3 gavetas e 
3 portas cor marrom; 1453 cadeira fixa; 1454 cadeira fixa 
de suporte estofada; 1455 cadeira fixa escritório; 1457 
cadeira giratoria com suporte de ferro, cor preta e 
estofadas; 1462 fogao a gas residencial, quatro bocas; 
1467 mesa para professor; 1474 persiana - area descoberta 
- 2,85x2,70; 1486 cadeira giratória vermelha e preta; 1523 
ventilador ventisol; 1524 armario vitrine uma porta com 
chave; 1528 cadeira fixa de ferro; 1529 cadeiras em 
madeira cor marrom; 1531 fogão a gas atlas 4 colesium 
branco; 1534 pia aco inox de 1.2m com uma cuba; 1535 
ventilador de mesa; 1546 cadeira fixa em ferro; 1547 



 

 

 
 

cadeira giratória; 1615 ventilador de parede; 1616 
ventilador de parede; 1620 biro em cerejeira com três 
gavetas; 1622 biro em madeira com tres gavetas, chave, 
suporte em ferro e co0r1/ 0m3a/1r9r94om; 1624 cadeira em 
aluminio estofada; 1647 armario estante 2 portas com 
chave; 1667 banco infantil de madeira (2); 1668 banco 
infantil de madeira (3); 1669 banco infantil de madeira (4); 
670 banco infantil de madeira (5); 1671 banco infantil de 
madeira (6); 1672 banco infantil de madeira (7); 1684 
batedeira 05 velocidades walita; 685 batedeira 05 
velocidades walita (2); 1688 bebedouro elétrico de pressão 
conjugado begel cj 40 (5); 1689 bebedouro elétrico de 
pressão individual begel drx 40 (2); 1690 berço para criança 
1,30x 0,60 alf; 1691 berço para criança 1,30x 0,60 alf (10); 
1692 berço para criança 1,30x 0,60 alf (11); 1693 berço 
para criança 1,30x 0,60 alf (12); 1694 berço para criança 
1,30x 0,60 alf (13); 1695 berço para criança 1,30x 0,60 alf 
(14); 1696 berço para criança 1,30x 0,60 alf (15); 1697 
berço para criança 1,30x 0,60 alf (6); 1698 berço para 
criança 1,30x 0,60 alf (8); 1702 cadeira; 1704 cadeira (5); 
1705 cadeira (6); 1706 cadeira (7); 1713 cadeira de 
escritório giratória com encosto de braço; 1716 cadeira 
escolar; 1717 cadeira escolar; 1719 cadeira escolar; 1720 
cadeira escolar; 1722 cadeira escolar; 1731 cadeira 
estofada azul; 1738 cadeira giratória azul; 1739 cadeira 
madeira infantil; 1740 cadeira madeira infantil (10); 1741 
cadeira madeira infantil (11); 1742 cadeira madeira infantil 
(12); 1743 cadeira madeira infantil (2); 1744 cadeira 
madeira infantil (4); 1745 cadeira madeira infantil (5); 1746 
cadeira madeira infantil (6); 1747 cadeira madeira infantil 
(7); 1748 cadeira madeira infantil (8); 1749 cadeira madeira 
infantil (9); 1750 cadeirinha; 1751 cadeirinha (10); 1752 
cadeirinha (11); 1753 cadeirinha (12); 1754 cadeirinha (13); 
1755 cadeirinha (14); 1756 cadeirinha (15); 1757 cadeirinha 
(16); 1758 cadeirinha (17); 1759 cadeirinha (18); 1760 
cadeirinha (19); 1761 cadeirinha (2); 1762 cadeirinha (20); 
1763 cadeirinha (21); 1764 cadeirinha (22); 1765 cadeirinha 
(23); 1766 cadeirinha (24); 1767 cadeirinha (25); 1768 
cadeirinha (26); 1769 cadeirinha (27); 1770 cadeirinha (28); 
1771 cadeirinha (29); 1772 cadeirinha (3); 1773 cadeirinha 



 

 

 
 

(30); 1774 cadeirinha (31); 1775 cadeirinha (32); 1776 
cadeirinha (33); 1777 cadeirinha (34); 1778 cadeirinha (35); 
1779 cadeirinha (36); 1780 cadeirinha (37); 11781 
cadeirinha (38); 1783 cama infantil; 1784 cama infantil (2); 
1797 cavalinho com som; 1798 cavalinho com som rosa; 
1802 colchão de berço hallem (10); 1803 colchão de berço 
hallem (11); 1806 colchão de berço hallem (14); 1807 
colchão de berço hallem (15); 1808 colchão de berço 
hallem (16); 1847 estação de trabalho; 1848 estação de 
trabalho (2); 1849 estação de trabalho (3); 1850 estação de 
trabalho (4); 1854 exaustor axial ventisol; 1879 liquidificador 
britania; 2322 lixeira 50 litros com pedal e tampa marinite 
(2); 2337 mesa para aluno verde; 2338 mesa para aluno 
(33); 2339 mesa para aluno (35); 2340 mesa para aluno 
(36); 2341 mesa para aluno (37); 2342 mesa para aluno 
(38); 2343 mesa para aluno (39); 2344 mesa para aluno (4); 
2345 mesa para aluno (40); 2346 mesa para aluno (41); 
2347 mesa para aluno (42); 2348 mesa para aluno (43); 
2349 mesa para aluno (44); 2350 mesa para aluno (45); 
2351 mesa para aluno (46); 2352 mesa para aluno (47); 
2353 mesa para aluno (48); 2354 mesa para aluno (6); 
2355 mesa para aluno (7); 2366 mesa para aluno verde; 
2367 mesa para aluno verde; 2368 mesa para aluno verde; 
2415 roupeiro de aço 12 portas celi (2); 2433 sofa infantil 
(2); 2434 sofa infantil (20); 2442 ventilador de parede 50 cm 
ventisol 50 cm (7); 2443 ventilador de parede 50 cm 
ventisol 50 cm (8); 2444 ventilador de parede 50 cm 
ventisol 50 cm (9); 2618 banco três lugares estofado azul; 
2620 cadeira giratoria estofada em tecido preto; 2621 
cadeira giratoria estofada em tecido preto; 2622 cadeira 
giratoria estofada em tecido preto; 2631 mesa para 
computador com gaveta e suporte para impressora; 2653 
cadeiras em madeira cor marrom; 2655 cadeiras em 
madeira cor marrom; 2663 cadeiras em madeira 
envernizada tamanho pequeno; 2693 cadeirinha escolar 
verde; 2737 betoneira becker 135 lts motor 1/2 cv; 2763 
cozinha; 2806 pandeiro; 2807 pandeiro 10 (2); 2842 repique 
tarol 6x14 bnb (8); 2882 trompete com estojo; 2883 
trompete com estojo (2); 2884 trompete com estojo (3); 
2885 trompete com estojo (4); 2894 armario em madeira 



 

 

 
 

com duas portas e chaves cormarrom; 2895 armario em 
madeira com duas portas e chaves cormarrom; 2896 
cadeira estofada azul fixa; 2898 cadeira estofada azul fixa; 
2900 cadeira estofada azul fixa; 2906 cadeira fixa estofada 
azul; 2932 aparador cerca viva; 2933 aquecedor; 2937 
balcao 4 gavetas e 2 portas; 2954 cortador de grama 
Tramontina; 3045 bebedouro elétrico de pressão libell; 3048 
cadeira fixa estofada azul; 3106 cadeiras fixas estofada; 
3136 fogão em mdf; 3137 geladeira mdf; 3139 pia de 
cozinha mdf; 3143 escada madeira de canto c/ rampa; 3149 
cadeira escolar infantil amarela; 3162 fogão industrial 06 
bocas com chapa e 02 fornosprogas pmsd; 3168 bacia inox 
duranox premium 1,20m; 3169 balcao para pia em madeira 
2 portas e 4 gavetas 1,20c x 0,80a x 0,5053p; 3172 chaleira 
alumínio; 3175 termica marca invicta em inox; 3177 armário 
02 portas; 3185 cadeira giratória; 3186 cadeira madeira 
infantil; 3200 ventilador arno; 3250 baú para motocicleta; 
3322 panela pressão; 3325 armario mdf alto 02 portas 
reiflex (2); 3343 cadeira estofada azul; 3353 mesa escolar 
adulto; 3359 aquecedor portatil (3); 3394 cadeira em 
formica com suporte em ferro cor marrom; 3406 cadeira em 
formica com suporte em ferro cor marrom; 3417 cadeira 
escolar; 3418 cadeira escolar; 3419 cadeira escolar; 3420 
cadeira escolar; 3421 cadeira escolar; 3422 cadeira 
escolar; 3423 cadeira escolar; 3424 cadeira escolar; 3425 
cadeira escolar; 3472 mesa para professor em cerejeira de 
1.20 x 70espessura de 1.5 cm25 m/0a3/r1c99a6 schio; 
3572 tapete; 3573 tapete 2,90x2,00; 3574 ventilador arge; 
3575 ventilador ventisol; 3582 armario em mdp com 02 
portas com chave; 3604 mesa escolar em formica com 
suporte de ferro cor bege; 3615 armario 3 portas cinza com 
chave moreschi; 3632 armario em madeira com 02 portas 
com chave e suporte em ferr0o1 /d0e3/ 1c9o9r4 marrom; 
3636 arquivo de mdf; 3637 biro com 03 gavetas; 3638 biro 
em madeira com 03 gavetas, chave e supor-te em ferro cor 
0m1a/0r3r/1o9m94; 3652 biro em madeira marron; 3713 
mesa para impressora mec; 3714 mesa para professor em 
cerejeira de 1.20 x 70 eespessura 1,5 cm2 m5/a0r3/c1a9 
9s6chio; 3715 mesa para professor em cerejeira de 1.20 x 
70 eespessura de 1,5 2c5m/0 m3/1a9r9c6a schio; 3725 



 

 

 
 

mesa escolar; 3733 mesa escolar; 3737 mesa escolar; 
3738 mesa escolar; 3765 mesa escolar; 3766 mesa 
escolar; 3767 mesa escolar; 3768 mesa escolar; 3769 
mesa escolar; 3770 mesa escolar; 3771 mesa escolar; 
3772 mesa escolar; 3777 mesa escolar em madeira cor 
azul; 3778 mesa escolar em madeira cor azul; 3779 mesa 
escolar em madeira cor azul; 3847 balcão para pia em mdf 
c/ pé; 3856 cadeira escolares pequena em madeira 
envernizada; 3858 cadeira em madeira envernizada 
tamanho pequeno; 3865 conjunto aluno tamanho 5 (cja-05 
fde) (69); 3902 ventilador de coluna mondial; 3904 berço 
para criança 1,30x 0,60 alf (16); 3905 berço para criança 
1,30x 0,60 alf (2); 3906 berço para criança 1,30x 0,60 alf 
(3); 3907 berço para criança 1,30x 0,60 alf (4); 3908 berço 
para criança 1,30x 0,60 alf (5); 3909 berço para criança 
1,30x 0,60 alf (7); 3915 cadeira fixa com braço; 3917 
colchão de berço hallem (2); 3918 colchão de berço hallem 
(4); 3948 liquidificador arno; 3988 mesa escolar azul; 3995 
mesa escolar verde; 4023 cadeiras estofadas em tecido 
beje com suportede ferro.(4 educacao, 01 gabinete; vice 
4024 cadeiras estofadas em tecido beje com suportede 
ferro.(4 educ0a1/c0a3/o1,9 0914 gabinete vice 4025 
cadeiras estofadas em tecido beje com suportede ferro.(4 
educ0a1/c0a3/o1,9 0914 gabinete vice; 4047 espremedor 
de frutas; 4065 máquina de lavar roupas wanke 4kg; 4082 
colchonete em courvin medio –esteira; 4083 colchonete em 
courvin medio –esteira; 4084 colchonete em courvin medio 
–esteira; (2); 4085 colchonete em courvin medio –esteira; 
(3) ; 4124 cadeira estofada vermelha; 4161 bola 
exercitadora; 4164 colchonete em courvin medio -esteira 
(4); 4183 tatame eva medio 1x1 m –azul; 4240 espremedor 
de frutas; 4281 cadeiras escolares; 4288 cadeiras 
escolares; 4289 cadeiras escolares; 4386 mesas escolares; 
4388 mesas escolares; 4519 armário 02 portas em mdf; 
4537 aquecedor portatil (2); 4558 batedeira arno; 4559 
cadeira estofada, com suporte em ferro; 4560 cadeira 
giratoria estofada em tecido, suporte de ferro de cor 
p0r1/e0t3a/1994; 4562 cadeiras em formica com suporte 
em ferro cor marrom; 4573 estante de aco com cinco 
divisões; 4580 trena de 50 metros com cor verde; 4588 arco 



 

 

 
 

de serra; 4589 arco de serra c/lamina; 4590 balcao com pia 
inox; 4591 banco longarina com 02 lugares; 4594 biro em 
madeira com 2 gavetas; 4598 cabeçote de corte; 4601 
cadeira giratória; 4609 carrinho de mão; 4635 conexao 
giratorio z; 4636 conjunto by pass eletrolux; 4648 cortador 
grama Tramontina; 4663 fogão industrial;  4668 jogo de 
soquetes de impacto 'longos 8 peças'; 4670 lapis 
carpinteiro; 4690 mangueira 15 metros; 4697 mesas 
escolares em formica, suporte em ferro, cor verde; 4714 
serra circular; 4717 sofa dois lugares; 4729 arquivo 7 
gavetas; 4730 balcao em mdf 8 gavetas com divisória e pia 
inox; 4746 conjunto aluno tamanho 5 (cja-05 fde) (12); 4781 
cadeira fixa; 4782 cadeira fixa; 4795 arquivo em aco com 
quatro gavetas; 4799 balcão para pia com cuba em inox; 
4804 bebedouro eletronico de pressão; 4807 cadeira 
estofada giratória; 4810 cadeira giratoria estofada preta; 
4820 escadinha com 2 degraus; 4823 fogão a gas 4 bocas 
atlas; 4831 mesa em madeira com duas gavetas cor 
branca; 4858 cadeira escolar; 4897 mesa para computador 
mec; 4923 mesa escolar adulto (7); 4927 quadro negro; 
4928 quadro negro; 4929 quadro negro; 4930 quadro 
negro; 4931 quadro negro; 4932 quadro negro; 4940 
armário a 01 mf 2 portas; 4942 biro para computador 
(rb)marfim; 4950 escrivaninha 150 pc branca; 4957 mesa 
para computador com 1 gaveta; 4973 escada 2 degraus; 
5035 lava jato lavorbella; 5037 pia de cozinha completa; 
5067 cadeira escolar; 5068 cadeira escolar; 5079 cadeira 
em madeira envernizada tamanho pequeno; 5180 mesa 
escolar em madeira com uma divisão cor marrom; 5183 
mesas com cadeira escolares; 5184 mesas com cadeira 
escolares; 5185 mesas com cadeira escolares; 5186 mesas 
com cadeira escolares; 5187 mesas com cadeira escolares; 
5188 mesas com cadeira escolares; 5189 mesas com 
cadeira escolares; 5190 mesas com cadeira escolares; 
5233 pia em inox com uma cuba; 5320 ventilador; 5327 
armario vitrine; 5416 cadeira escolar; 5429 aparelho e 
antena parabólica; 5433 cadeira escolar de madeira 
envernizada pequena; 5441 cadeira em formica com 
suporte em ferro média; 5444 cadeira em formica, com 
suporte de ferro; 5446 cadeira em formica, com suporte de 



 

 

 
 

ferro média; 5448 cadeira em formica, com suporte de ferro 
pequena; 5451 cadeira escolar de madeira envernizada 
pequena; 5457 fogao a lenha; 5465 mesa escolar em 
formica com suporte de ferro cor verde; 5507 mesa escolar 
em formica verde; 5528 armario em madeira com 02 portas 
com chave cormarron 1,60x1,0001x/003,/415994; 5538 
cadeira escolar de madeira envernizada pequena; 5610 
mesas escolares formica c/suporte em ferro cor verde; 5612 
mesas escolares formica c/suporte em ferro cor verde; 5614 
mesas escolares formica c/suporte em ferro cor verde; 5615 
mesas escolares formica c/suporte em ferro cor verde; 5616 
mesas escolares formica c/suporte em ferro cor verde; 5617 
mesas escolares formica c/suporte em ferro cor verde; 5817 
armario schio estante; 5901 biros em cerejeira com suporte 
em ferro; 5904 cadeira giratória em corino preta; 5911 
cadeira giratória em corino preta; 5913 cadeiras estofadas 
com descanco, suporte em ferro e cor preto; 5914 cadeiras 
estofadas com descanco, suporte em ferro e cor preto; 
5915 cadeiras estofadas com descanco, suporte em ferro e 
cor preto; 5916 cadeiras estofadas com descanco, suporte 
em ferro e cor preto; 5917 cadeiras estofadas com 
descanco, suporte em ferro e cor preto; 5918 cadeiras 
estofadas com descanco, suporte em ferro e cor preto; 
5919 cadeiras estofadas com descanco, suporte em ferro e 
cor preto; 5920 cadeiras estofadas com descanco, suporte 
em ferro e cor preto; 5922 cortina de ar 1,2 mtrs; 5950 
suporte para bebedouro latina; 5966 cadeira escolar infantil 
azul;  5982 carrinho de bebe; 5983 carrinho de bebe; 6002 
estante de aço com 6 prateleiras; 6011 cadeiras fixas em 
tecido beje cavaletti; 6015 mesa em cerejeira com 3 
gavetas; 6048 bebedouro elétrico de pressão individual 
begel; 6055 ventilador ventisol; 6057 armário 02 portas 
2,00a x 1,00l x 0,50p; 6068 caixas de madeira c/ auto 
falante, twiter e chaves; 6070 circulador de ar marca arno 
cor bege; 6075 perfurador marca carbex 2002 cor cinza; 
6076 persianas verticais; 6085 termica marca invicta em 
inox; 6087 computador completo; 6105 cadeira alta plastica 
mor; 6106 cadeira alta plastica mor (2); 6108 cadeira alta 
plástica mor (5); 6109 cadeira alta plástica mor (6); 6110 
cadeira alta plastica mor (7); 6111 cadeira alta plastica mor 



 

 

 
 

(8); 6114 cadeira fica de aluminio com acento estofado; 
6120 colchão 78 x 14 d28; 6121 colchão 78 x 14 d28 (2); 
6129 pas de eletrodo infantil; 6130 pas de eletrodo infantil 
(2); 6131 pas de eletrodo infantil (3); 6132 pas de eletrodo 
infantil (4); 6137 travesseiro viscoelast. tradicional 40x60; 
6138 travesseiro viscoelast. tradicional 40x60 (2); 6151 
ferro nks vapor mais você; 6165 ventilador pequeno 
britania; 6168 balcao aereo para pia em madeira de 1.2m; 
6177 fogao a gas industrial, com seis bocas, fornocom visor 
em vidro; 6179 forno eletrico style plus; 6295 lixeiro e pedal 
em inox; 6296 mesa auxiliar para curativos; 6364 cadeira 
infantil; 6365 cadeira infantil de plástico; 6368 cadeiras 
escolar; 6369 cadeiras escolar; 6370 cadeiras escolar; 6371 
cadeiras escolar; 6372 cadeiras escolar; 6373 cadeiras 
escolar; 6374 cadeiras escolar; 6375 cadeiras escolar; 6399 
colecao livro professor; 6416 geladeira mdf; 6417 geladeira 
mdf; 6446 mesas escolar; 6447 mesas escolar; 6448 mesas 
escolar; 6470 ventilador; 6471 ventilador medio brittania 3 
velocidades; 6474 cadeiras em formica com suporte em 
ferro; 6475 cadeiras em formica com suporte em ferro; 6476 
cadeiras em formica com suporte em ferro; 6477 cadeiras 
em formica com suporte em ferro; 6478 cadeiras em 
formica com suporte em ferro; 6479 cadeiras em formica 
com suporte em ferro; 6481 cadeiras em formica com 
suporte em ferro pequena; 6482 cadeiras em formica com 
suporte em ferro pequena; 6483 cadeiras em formica com 
suporte em ferro pequena; 6484 cadeiras em formica com 
suporte em ferro pequena; 6485 cadeiras em formica com 
suporte em ferro pequena; 6486 cadeiras em formica com 
suporte em ferro pequena; 6493 mesa escolar em formica 
com suporte de ferro cor verde; 6519 banco longarina; 6530 
arquivo 4 gavetas; 6531 arquivo de aco marca tres com 5 
gavetas e chave; 6538 banco longarina; 6556 armário duas 
portas com chave; 6569 bebedouro latina br 355 
refrigerado; 6591 cadeira giratoria genial (9); 6606 cavalo 
balanço madeira; 6607 cavalo balanço madeira (10); 6637 
dardo de bambu 800g pista e campo (2); 6667 extintor de 
incêndio; 6669 fogão em mdf (3); 6672 hub switch 6 portas 
de 10/100mbps tp-link; 6682 livros coleção happy kids 
inglês; 6683 livros coleção happy kids inglês; 6684 livros 



 

 

 
 

coleção happy kids ingles (2); 6691 mesa com quatro 
cadeiras ginásio; 6696 mesa escolar; 6698 mesa escolar; 
6744 peso de pvc 500g pista e campo; 6745 peso de pvc 
500g pista e campo (2); 6837 balde aço inox c/pedal 12 
litros; 6847 banco longarina; 6849 banco longarina (2); 
6856 cadeira de ferro; 6873 circulador de ar; 6876 colete 
proteção adulto; 6877 colete proteção infantil; 6898 
conjunto de lixeiros com suporte (26); 6899 conjunto de 
lixeiros com suporte (27); 6900 conjunto de lixeiros com 
suporte (28); 6901 conjunto de lixeiros com suporte (9); 
6902 conjunto de lixeiros com suporte (3); 6903 conjunto de 
lixeiros com suporte (4); 6904 conjunto de lixeiros com 
suporte (5); 6905 conjunto de lixeiros com suporte (6); 6906 
conjunto de lixeiros com suporte (7); 6907 conjunto de 
lixeiros com suporte (8); 6909 cozinha m sul bruna; 7086 
tapete 2 x 2,5; 7109 cadeira giratoria genial; 7129 banco 
longarina três lugares (2); 7147 bebedouro newmaq; 7148 
cadeira escolar; 7151 cadeira escolar (10); 7152 cadeira 
escolar (11); 7153 cadeira escolar (12); 7154 cadeira 
escolar (2); 7155 cadeira escolar (3); 7156 cadeira escolar 
(4); 7157 cadeira escolar (8); 7158 cadeira escolar adulto 
(17); 7159 cadeira escolar adulto (18); 7160 cadeira escolar 
adulto (18); 7161 cadeira escolar adulto (19); 7162 cadeira 
escolar adulto (2); 7163 cadeira escolar adulto (20); 7164 
cadeira escolar adulto (20); 7165 cadeira escolar adulto 
(21); 7166 cadeira escolar adulto (22); 7167 cadeira escolar 
adulto (23); 7168 cadeira escolar adulto (24); 7169 cadeira 
escolar adulto (25); 7170 cadeira escolar adulto (26); 7171 
cadeira escolar adulto (27); 7172 cadeira escolar adulto 
(28); 7173 cadeira escolar adulto (29); 7174 cadeira escolar 
adulto (3); 7175 cadeira escolar adulto (3); 7176 cadeira 
escolar adulto (30); 7177 cadeira escolar adulto (31); 7178 
cadeira escolar adulto (32); 7179 cadeira escolar adulto 
(33); 7180 cadeira escolar adulto (34); 7181 cadeira escolar 
adulto (35); 7182 cadeira escolar adulto (4); 7183 cadeira 
escolar adulto (5); 7184 cadeira escolar adulto (5); 7185 
cadeira escolar adulto (6); 7186 cadeira escolar adulto (6); 
7187 cadeira escolar adulto (7); 7188 cadeira escolar adulto 
(7); 7189 cadeira escolar estofada cor preta com braço; 
7190 cadeira fixa estofada cor bege; 7191 cadeira fixa 



 

 

 
 

estofada em corino preto cavaletti; 7192 cadeira fixa 
estofada em corino preto cavaletti; 7193 cadeira fixa 
estofada em corino preto cavaletti; 7194 cadeira giratória 
estofada azul; 7195 cadeira giratória estofada azul; 7207 
classe escolar adulto; 7208 classe escolar adulto; 7209 
classe escolar adulto (10); 7210 classe escolar adulto (11); 
7211 classe escolar adulto (12); 7212 classe escolar adulto 
(13); 7213 classe escolar adulto (14); 7214 classe escolar 
adulto (15); 7215 classe escolar adulto (16); 7216 classe 
escolar adulto (17); 7217 classe escolar adulto (18); 7218 
classe escolar adulto (19); 7219 classe escolar adulto (2); 
7220 classe escolar adulto (20); 7221 classe escolar adulto 
(21); 7222 classe escolar adulto (22); 7223 classe escolar 
adulto (23); 7224 classe escolar adulto (24); 7225 classe 
escolar adulto (25); 7226 classe escolar adulto (26); 7227 
classe escolar adulto (27); 7228 classe escolar adulto (28); 
7229 classe escolar adulto (29); 7230 classe escolar adulto 
(3); 7231 classe escolar adulto (30); 7232 classe escolar 
adulto (31); 7233 classe escolar adulto (32); 7234 classe 
escolar adulto (33); 7235 classe escolar adulto (34); 7236 
classe escolar adulto (4); 7237 classe escolar adulto (5); 
7238 classe escolar adulto (6); 7239 classe escolar adulto 
(7); 7240 classe escolar adulto (8); 7312 liquidificador 
industrial; 7313 liquidificador mollary; 7328 mesa escolar; 
7329 mesa escolar; 7332 mesa escolar; 7334 mesa 
escolar; 7339 mesa escolar; 7340 mesa escolar; 7343 
mesa escolar; 7369 cadeira escolar; 7370 cadeiras escolar; 
7372 espremedora de frutas; 7385 cadeira de ferro fixa; 
7436 biro em madeira com a parte de cima em formica com 
duas gavetas e suporte em ferro; 7474 cadeiras em 
formica, com suporte de ferro e cor marrom; 7480 cadeiras 
em formica, com suporte de ferro e cor marrom; 7558 
mesas escolares em formica, suporte em ferro, cor verde; 
7561 mesas escolares em formica, suporte em ferro, cor 
verde; 7562 mesas escolares em formica, suporte em ferro, 
cor verde; 7563 mesas escolares em formica, suporte em 
ferro, cor verde; 7570 mesas escolares em formica, suporte 
em ferro, cor verde; 7577 mesas escolares em formica, 
suporte em ferro, cor verde; 7581 mesas escolares em 
formica, suporte em ferro, cor verde; 7582 mesas escolares 



 

 

 
 

em formica, suporte em ferro, cor verde; 7583 mesas 
escolares em formica, suporte em ferro, cor verde; 7584 
mesas escolares em formica, suporte em ferro, cor verde; 
7585 mesas escolares em formica, suporte em ferro, cor 
verde; 7586 mesas escolares em formica, suporte em ferro, 
cor verde; 7587 mesas escolares em formica, suporte em 
ferro, 7596 mesas escolares em formica, suporte em ferro, 
cor verde; 7597 mesas escolares em formica, suporte em 
ferro7674 escada c/ 2 degraus; 7729 mesa para aluno 
vermelha; 7760 bancada em mdf; 7766 cadeira giratória 
estofada; 7835 lixeira inox pedal 15 lts; 7896 mesas 
escolares; 7898 ventilador (2); 7914 fogão a gás atlas; 7925 
mesa de madeira com 4 gavetas; 7931 atabaque; 7932 
atabaque; 7933 bebedouro latina; 7944 cadeira estofada 
azul; 7948 cadeira estofada azul; 7952 cadeira estofada 
azul; 7955 cadeira estofada azul; 7956 cadeira estofada 
azul; 7960 cadeira estofada em corino preto; 7961 cadeira 
estofada em corino preto; 7962 cadeira estofada em corino 
preto; 7994 conjunto aluno tamanho 5 (cja-05 fde); 7995 
escrivaninha branca com 2 gavetas moveschi; 8126 violão 
6 cordas roos; 8127 violão 6 cordas vogga; 8128 violão 6 
cordas vogga; 8129 violão 6 cordas vogga; 8130 violão 6 
cordas vogga; 8131 violão 6 cordas vogga; 8132 violão 6 
cordas vogga; 8205 fogao 4 bocas; 8212 kit academico p. 
button luxo verde – gnatus; 8544 armário duas portas; 9111 
longarina secretaria 04 lugares (3).  

2 – DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: 
 
 As propostas serão fornecidas na forma de lance ou oferta, após o 
pregão do leiloeiro a de maior valor por lote, será registrada em nome do 
arrematante na ata lavrada no dia do leilão. 
 
3 – DA DOCUMENTAÇÃO: 
 

Os interessados em participar do leilão deverão comparecer no local com os 

seguintes documentos ou realizar o cadastro no site 

www.alemaoleiloeiro.com.br.  

 

http://www.alemaoleiloeiro.com.br/


 

 

 
 

3.1 Pessoa Física: RG e CPF; comprovante de residência e 

comprovante de emancipação, quando for o caso; 

 

3.2 Pessoa Jurídica: Registro comercial, no caso de empresa individual; 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades empresárias; e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, bem 

como, endereço completo, telefone, inscrição estadual e CNPJ. 

 

3.3 - Os interessados em participar do leilão deverão antecipadamente à 
realização do certame, realizar o prévio cadastro junto ao portal do leiloeiro 
www.alemaoleiloeiro.com.br, mais condições conforme “Contrato de Adesão 
Digital do Usuário”, não podendo, posteriormente, sob qualquer hipótese, 
alegar desconhecimento. Os interessados poderão dar lances, 
preferencialmente, no dia e hora marcados para a realização do leilão, ou pela 
internet, por intermédio do site www.alemaoleiloeiro.com.br, sendo eles 
repassados imediatamente aos participantes presentes no leilão. Os lances 
que forem captados durante o leilão presencial serão inseridos no “site” para o 
conhecimento de todos os participantes. Os participantes via internet deverão 
observar a hora prevista para o início dos pregões. Os lances Online serão 
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão 
pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões 
de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo 
provedor, o leiloeiro e o comitente não se responsabilizam por lances ofertados 
que sejam recebidos antes do fechamento do lote. 
 

3.4 - Os documentos citados no item anterior poderão ser exigidos no 

original, ou por intermédio de fotocópia integral legível. 

 

3.5 - Depois de examinados e feitas às anotações pertinentes, os 

documentos serão devolvidos no ato da realização da NF. 

 

 
4 – DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

http://www.alemaoleiloeiro.com.br/
http://www.alemaoleiloeiro.com.br/


 

 

 
 

 
 4.1. – O leilão será realizado por lote, conforme discriminado acima, e o 
valor é o mínimo aprovado como base para o lance inicial; 
 
 4.2. – O Município de Trindade do Sul, conforme previsão legal contida 
no artigo 22, parágrafo 5º, da Lei Federal n.º 8.666/93, não alienará os bens 
dos lotes, cujo lance ou oferta não seja igual ou maior do que o valor expresso 
no edital. 
 
 4.3. - Até a data do Leilão o Município entregará, para permanecer à 

disposição do arrematante, a documentação relativa à propriedade e ao 

cumprimento das obrigações geradas em razão dela, necessários ao trânsito 

do veículo, como certificado de registro, autorização para transferência e 

seguro obrigatório e outras taxas, ficando a cargo do arrematante o pagamento 

do que vencer após a arrematação. 

 
5 – DO JULGAMENTO: 
 
      5.1 – O critério de julgamento será o de maior lance ou oferta; 
      
      5.2. – O resultado da presente licitação será conhecida ao final da 
sessão. 
 
    5.3. – A ata com os nomes dos arrematantes será afixada no saguão da 
Prefeitura Municipal de Trindade do Sul, até o quinto dia útil da data do leilão. 
 
 
6 – DO PAGAMENTO: 
 

 6.1 – O valor do lance vencedor será pago mediante TED ou depósito 
bancário em conta corrente específica do Município de Trindade do Sul/RS, 
CNPJ: 92.399.211/0001-67 - Banco Banrisul, agencia 0745, c/c 04.018.030,02 , 
PIX:99.399.211.0001-67, sendo 20% (vinte por cento) em até 24 horas da 
definição do lance vencedor, e o saldo em 5 (cinco) dias, quando então poderá 
dispor do bem. 

 
6.2 – Correrá por conta do arrematante o pagamento da comissão do 

leiloeiro, sendo a mesma fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor do lote 
arrematado. O pagamento será à vista e imediatamente após o arremate. 



 

 

 
 

 
6.3 – Em nenhuma hipótese, conforme artigo 53, parágrafo segundo da 

lei 8666/93, serão devolvidos os valores aludidos no subitem 6.2. 
 
7 – DA ENTREGA: 
 

7.1 - O prazo para retirada do bem arrematado será de até 10 (dez) dias 
após o pagamento total do valor arrematado. 
 
  7.2 – A remoção do bem arrematado será por conta e risco exclusivo do 
arrematante. 
 
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE 
 
 8.1 – Correrão à conta do respectivo arrematante as despesas referente 
à transferência da propriedade, bem como todas as despesas de regularização 
dos veículos. 
 
 8.2 – O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN os veículos 
arrematados, para sua propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do leilão, sob pena dos veículos serem recolhidos, conforme o 
art. 123, I e § 1º da Lei n.º 9.503/97. 
 

8.3 – Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento 
que identifique os bens como pertencente ao Município de Trindade do Sul, 
após a concretização da alienação. 

 

8.4 - Em caso de desistência do arrematante em relação à aquisição 

feita, assim considerada o mesmo incidirá em multa equivalente a 20%(vinte 

por cento) do valor do bem arrematado, em favor do Município de Trindade do 

Sul, além do dever de efetuar o pagamento da comissão do leiloeiro. Tendo 

havido pagamento de parte em dinheiro, poderá haver a retenção do valor, até 

o limite das obrigações do arrematante, geradas pela desistência do arremate. 

Não assiste ao arrematante o direito de desistência. O arrematante estará 

sujeito às penalidades da lei, que prevê, em caso de inadimplência, a denúncia 

criminal e a execução judicial contra o mesmo, além da perda da comissão do 

leiloeiro, bem como do sinal, conforme o Art. 39 do Decreto 21.981/32. 



 

 

 
 

 
 
 9 – DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
 9.1. – Os bens a serem leiloados estão expostos à visitação pública, no 
Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal de Trindade do Sul, sito na Rua 
Cipreste, 200, a partir do dia 10/11/2022, em horário de expediente da 
Prefeitura. 
 
 9.2. – Os licitantes deverão examinar detidamente os veículos face as 
exigências do DETRAN, no que se refere a plaquetas, etiquetas 
autodestrutivas, numeração do motor, numeração dos vidros, ano de 
fabricação, tendo em vista que todo e qualquer bem será vendido no estado em 
que se encontra. Quaisquer divergências deverão ser peticionadas 
anteriormente ao Leilão, não cabendo a Contratada/Contratante e Leiloeiro 
qualquer responsabilidade. 
 
 9.3. – Os arrematantes poderão nos dias determinados para visitação, 
vistoriar, examinar, levantar condição de documentos, etc; inerente aos bens 
destinados a leilão, sendo de sua inteira responsabilidade fazer as 
averiguações quanto ao modelo, cor, ano de fabricação, potência, problemas 
mecânicos, n.º do motor e chassi, e estar ciente que caso esse número não 
esteja legível e por ventura não sejam originais de fábrica, terão que trocar a 
peça e remarca-la para posteriormente regularização junto aos órgãos 
competentes. 

 

9.4 - Poderão participar do leilão de sucatas aproveitáveis e 

aproveitáveis com motor inservível apenas os Centros de Desmanches de 

Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - 

CDV - registrados operacionais ou credenciados pelo Departamento Estadual 

de Trânsito - DETRAN/RS, ou empresas de outras Unidades da Federação que 

tenham como atividade desmontagem de veículos automotores terrestres 

destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos. 

 
 

 9.5. Dúvidas e esclarecimentos, serão dados pela Administração 

Municipal através da Comissão de Leilão, telefone (54) 3541-1025  ou pelo 



 

 

 
 

Leiloeiro Oficial Sr. Francisco Hillesheim, telefone: (54) 3321-0441, e-mail: 

francisco@alemaoleiloeiro.com.br – site: www.alemaoleiloeiro.com.br   

 
 

Trindade do Sul, 31 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Elias Miguel Segalla 

Prefeito Municipal 

Este Edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

Em 31/10/2022 

 

____________________ 

Assessoria Jurídica 
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