
                                                                                      
                     
  

-EDITAL DE LEILÃO 002/09 
 

O Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, de conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, torna público que às 15 horas do dia 24 de novembro de 2009, na Avenida Tassinari Cezare, 476, Centro, 
Barão do Triunfo/RS, realizará através do Leiloeiro Oficial  Sérgio Luis Martins Vianna, o leilão público para 
venda dos veículos abaixo discriminados: 

Nº 
LOTE 

DESCRIÇÃO DE BENS AVALIAÇÃO 

01 Parati 1.6 ano/modelo 2006, licenciado 2009 INB 8271  
02 VW Gol CL, ano 92/92, placa IBV 3042, licenciado 2009 3.000,00 
03 Motoniveladora Huber Warco, motor Scania, ano 79 48.000,00 
04 Ônibus Mercedes Benz L 1113, ano 85/85, placa ICG 7487, 

licenciado 2009 
12.000,00 

05 Caminhão Ford, basculante, ano 86/86, placa ING 0037 
licenciado 2009. 

9.800,00 

06 Pacote de Sucatas 250,00 
07 Gol Special, ano/modelo 2004, licenciado 2009, ILV 0819  
08 Equipo odontológio 980,00 

Os bens serão vendidos no estado que se encontram. Os valores mencionados serão considerados lance mínimo 
para leilão. Fica reservado à Prefeitura, suspender a qualquer tempo, a realização, bem como retirar a seu critério, 
do leilão, qualquer bem, de acordo com suas necessidades ou conveniências, ou, ainda, não aprovar qualquer 
venda, sem que isso importe em qualquer direito dos licitantes, seja que natureza for. Todas as despesas ou ônus 
necessários à transferência dos veículos arrematados serão atendidas pelo  adquirente, que deverão ser feitas em 30 
(trinta) dias a contar da data de entrega do bem. O pagamento será efetuado à vista. Prazo máximo de retirada dos 
bens será de 10 (dez) dias após a realização do leilão. Visitação pública, a partir do dia 09 de novembro de 2009. 
Informações com os leiloeiros pelo fone(51)3475.8465/3032.0075/3032.0074, site www.viannaleiloeiro.lel.br. 
 

Barão do Triunfo, 03 de novembro  de 2009. 
 
 
 

ODONE KLOPPEMBURG 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
                     
  

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
02 monitores 14” desuso 
07 cadeiras em corvim e tecido 
01 estrutura metálica para mesa de desenho 
03 impressoras jato de tinta em desuso 
01 impressora matricial 
01 impressora laser em desuso 
01 balcão de pia em desuso 
01 radiador de ônibus 
01 maquina de escrever 
02 balanças infantis em desuso 
06 classes em desuso 
01 aquecedor em desuso 
02 cpu em desuso 
03 mimeógrafos 
09 filtros lubrificantes diversos 
04 reatores elétricos 
01 mesa estufa em desuso 
02 mesa estrutura metálica tampo de fórmica 
02 cortador de grama a gasolina 
01 cadeira escolar 
02 estabilizador em desuso 
02 carrinho de mão 
02 balança adulto em desuso 
01 cadeira de rodas em desuso 
01 armário madeira em desuso 
01 cofre 
01 aparelho fax 
01 monitor 
01 autotransformador 
02 máquinas  copiadoras Richoh FT 3813 
02 mimeógrafos/ álcool 
06 extintores de incêndio 
01 impressora hp laserjet 1010 
01 retroprojetor 
01 motor gol cht 
01 motor  a ar kombi 1600 (parcial) 
01 motor c10 04 cilindros  
 


