ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018
LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2018
TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO
DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE
LEILÃO PRESENCIAL PARA VENDA
DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS
INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE
DO MUNICÍPIO,
O PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS, Senhor José Carlos Breda, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela
Lei Federal nº 8.883/94 e legislações posteriores e demais normas que gerem a espécie,
TORNA PÚBLICO o Processo de Licitação instaurado no Município de Cotiporã, na modalidade
LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE que será realizado às 10 horas do dia 22 de novembro de
2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cotiporã, localizado na Rua Silveira
Martins, nº 163, nesta cidade, para a venda dos seguintes bens:
1 – DO OBJETO:
1.1.
É objeto da presente licitação a alienação de bens móveis e imóveis inservíveis do
Município de Cotiporã, no estado em que se encontram, separados em lotes, avaliados e
discriminados, conforme especificação a seguir:


LOTE 1: Patrimônio nº3482 – automóvel kombi lotação ch 9bwgf07x27p002274 ano
de fabricação 2006 modelo 2007 à gasolina placa ini 9383, patrimônio n° 3482

Valor avaliado do veículo: R$ 5.000,00(cinco mil reais)
Valor total do lote: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).


LOTE 2: Patrimônio nº 2798 – veículo fiat multi ambulância modelo 2004 0km 04
cilindros fab 2004 chassi: 93w231h2141016157 motor 3922894 placa ilw 8282
combustível diesel.
Valor avaliado do veículo: R$ 15.000,00( quinze mil reais)
Valor total do lote: R$15.000,00(quinze mil reais)
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LOTE 3: Patrimônio nº 3480 – automóvel gol marca volkswagen chassi
9bwca05w27t021664 placa ini 9343 ano de fabricação 2006 mod 2007
Valor avaliado do veículo: R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais).
Valor total do lote: R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais).



LOTE 4: Patrimônio nº 5919 – automóvel fiat doblo essence, ano e fabricação 2012,
placas ISW 2371 .

Valor avaliado do veículo: R$ 15.000,00(quinze mil reais)
Valor total do lote: R$15.000,00(quinze mil reais)


LOTE 5: Patrimônio nº 4632 – trator esteira fiat allis, fl14e, ano 1983

Valor avaliado do equipamento: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Valor total do lote: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).


LOTE 6: Patrimônio n° – caçamba com sistema hidráulico

Valor avaliado do veículo: R$ 5.000,00(cinco mil reais)
Valor total do lote: R$ 5.000,00(cinco mil reais).


LOTE 7: Patrimônio n° 3551 - carreto agrícola 03 ton modelo 072007 tr-791, marca
triton série nº 072007, vai acoplado a um trator

Valor avaliado equipamento: R$ 800,00(oitocentos reais)
Valor total do lote: R$ 800,00(oitocentos reais).


LOTE 8: Patrimônio n° 3552- carreto agrícola 03 ton modelo 072007 tr-791, marca
triton série nº 072007, vai acoplado a um trator

Valor avaliado equipamento: R$ 800,00(oitocentos reais)
Valor total do lote: R$ 800,00(oitocentos reais)
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LOTE 9: Patrimônio n° 5240 - carreto agrícola 03 ton, com sobre tampa carroceria
em madeira sem sistema de freios, com rodas, pneus e câmaras, carroceria fixa,
marca becker, modelo cab-3t
Valor avaliado equipamento: R$ 1.000,00(um mil reais)
Valor total do lote: R$ 1.000,00(um mil reais)



LOTE 10: Patrimônio n°5367 - plother hp designijet 110 plus com largura de
impressão 24 tipo de alimentação folha avulsa 64mb de memória padrão com
resolução de 1200x600 jato de tinta e 110/220v sn my969h803k cor cinza claro e
escuro(com defeitos).
Valor avaliado equipamento: R$ 100,00(cem reais)
Valor Total do Lote: R$ 100,00 (cem reais)



LOTE 11: SUCATA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS – 358 aparelho de rádio
gravador am/fm marca cce modelo cs-950; 612 máquina de escrever eletrônica marca
ibm modelo 6783; 689 amplificador de som modelo 2505 marca delta 100w
1302refrigerador marca climax modelo 3000l capacidade 300l; 1468 calculadora elétrica
com visor e bobina de papel marca dismac; modelo hy2503 nº série 18939050; 1810
aparelho de tv de 20 polegadas da marca philco hitachi modelo pc-2035 serie n 105752;
1830 refrigerador marca prosdócimo mod r27 ns 070700 cor branco 270l; 1845estufa
marca james mod tcc1400 nº 96611593 cor branca; 1850
estufa marca james
mod tcc1400 nº 9661457 cor branca; 1851 estufa marca james mod tcc1400 nº 9659025
cor branca; 1860 estufa marca james mod tcc1400 nº 9659050 cor branca; 1866fogão à
gás 04 bocas marca dako ns ad672066 cor marrom equipado com 01 botijão de gás
13kg; 1879 liquidificador marca black decker cor branca 03 velocidades; 1890 estufa
marca james mod tcc1400 nº 9404739; 1902 aparelho telefônico e411 gelo marca
siemens cód50627796; 1924 aparelho de telefone marca intelbras premium pérola cód.
13493397b; 2032 nebulizador inalatec plus referência 6600 marca nevoni; 2082
calculadora elétrica marca general 2118 pdf no 523011076; 2210
caixa de som
de madeira marca frahm ht900; 2211 caixa de som de madeira marca frahm ht900; 2215
drive selenium d250 com corneta selenium hl1425; 2217 microfone le son mk33;
2435 aparelho de raio-x odontológico 70kv coluna móvel; 2440 ventilador elétrico marca
houston de coluna 40cm 220v 60hz; 2478 rádio gravador estereofônico com cd player
mod cd105 marca lenoxx sound; 2503 aparelho de fax simile da marca panasonic kx-f50;
2578 transdutor linear medison código 10010002 ln 75 l 5-9 psa 600 – 3200 nº série
pa0700214; 2825 aparelho de telefone premiun marca intelbras; 2871 aparelho de
telefone premiun marca intelbras cor bege; 3414 máquina lavadora de roupas 8kg marca
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consul agitador dual; action duplo enxágue água fria 03 níveis de água; 3470
fotopolimerizador cl-k50 kondortech; 3474
aparelho de fax marca panasonic
modelo kx-ft902br; 3479 calculadora com visor e bobina de papel marca casio hr-150te;
3553 máquina de lavar roupa eletrônica com capacidade para 10 kg; marca consul cor
branca; 3584 aparelho telefônico com 16 teclas com campainha ajustável marca;
siemens mod eurosft 3005 cor preto; 3585 aparelho telefônico com 16 teclas com
campainha ajustável marca siemens mod eurosft 3005 cor preto; 3591 aparelho
telefônico com 16 teclas com campainha ajustável marca; siemens mod eurosft 3005 cor
preto; 3595aparelho telefônico com 16 teclas com campainha ajustável marca; siemens
mod eurosft 3005 cor preto; 3598aparelho telefônico com 16 teclas com campainha
ajustável marca; siemens mod eurosft 3005 cor preto; 3599
aparelho telefônico com
16 teclas com campainha ajustável marca siemens mod eurosft 3005 cor preto; 3600
aparelho telefônico com 16 teclas com campainha ajustável marca siemens mod
eurosft 3005 cor preto; 3737 máquina de lavar roupas 10kg marca consul na cor
branca; 3739 relógio sinal toc sinaleiro digital modelo ste – 04; 3745
ventilador de
coluna 60w 220v marca houston; 3760 televisor 29" tela plana color 181 canais marca
philco; 3990 calculadora 12 dígitos com bobina marca casio cor preta; 4450 aparelho
telefônico panasonic 900 mhz kx-tc 1468 lbb prt 4687 ventilador de coluna 40 cm 220 v
marca houston mod 801 03 velocidades na cores branca e cinza; 4734 receptor sn
kru200071200059 mod kru-200 kst-5u frequência 800.875 mhze 01 microfone de mão
sem fio sistema uhf medindo 23cm mod kst-5u marca karsect; 4736 tela de projeção de
1.50m x 1.50m c tripe de metal sistema de enrolamento automatico; 4805 aquecedor
elétrico 1000w ab marca britânia medindo 36x32cm com sistema de segurança
regulação 02 temperaturas fusível térmico de segurança 220v cor cinza; 4843 aquecedor
termoventilador marca cadence modelo aqc403 220v; medindo aproximadamente 024m
x 24m com alça para movimentação na cor branca; 4846aquecedor elétrico
1000w ab marca britânea edindo 036m x 032m com sistema de segurança regulação 02
temperaturas fusível térmico de segurança 220v cor cinza; 4847aquecedor elétrico
1000w ab marca britânea medindo 036m x 032m com sistema de segurança regulação
02 temperaturas fusível térmico de segurança 220v cor cinza; 4848aquecedor elétrico
1000w ab marca britânia medindo 36x32cm com sistema de segurança regulação 02
temperaturas fusível térmico de segurança 220v cor cinza; 4849 aquecedor elétrico
1000w ab marca britânia medindo 36x32cm com sistema de segurança regulação 02
temperaturas fusível térmico de segurança 220v cor cinza; 4938rádio portátil com cd
gravador mp3 amfm marca nks nas cores cinza metálico e preto fomato arredondado;
4940 secadora de roupas marca muller potência 1.016w modelo solaris dimensão 075m
x 075m x 057m capacidade 08 kg ciclo 120 minutos sistema de controle automático na
cores branca e azul; 5078 telefone sem fio 900mhz mod kx-tc1468lbb ns 8gags088157
marcapanasonic cor preto; 5141 câmera digital marca sony modelo dsc-w150 super
steady soht 8.1 mega pixels optical zoom 5x sn 7172380 na cor prata; 5153 televisor
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sharp 21" ns 456294 modelo l - fg 1bl na cor preto e cinza; 5161 aparelho telefônico
marca nks mod tl 2046 na cor grafite escuro com identificador de chamadas com visor
luminoso chave bloqueadora; 5272 câmera digital 10mp zoom óptico 3.0 monitor lcd
extra grande remoção de olhos vermelhos reconhecimento de cena marca; fujifilm
modelo j 25 10mp litio lcd 3 cor prata; 5300 aparelho telefônico sem fio marca pansonic
modelo nº kx-tga130lb sn 9gcqa004557 preto; 5304
telefone sem fio marca
panasonic modelo kx-tg1371lbh sn 9gcqd004145 cor grafite escuro; 5351 aquecedor
modelo a-02 1000200w 220 volts termostato e controle de temperatura marca ventisol
cor gelo; 5377 aparelho de fax panasonic com identificador de chamadas ns kx- ft932br
preto; 5397 cafeteira elétricaelectrolux modelo cm500 sn 94900965 capacidades 12
xicaras com sistema conta pingo jarro de vidro cor preta; 5401 calculadora de mesa 12
dígitos casio hr 150 com bobina visor impressão em duas cores alimentação 04 pilhas
aa ou adaptador 9v na cor preta; 5468aparelho telefônico intelbras tc 50 premium ns
tk10031500051 cor branco; 5485 calculadora de mesa marca casio mod hr-150tm 12
dígitos cor preta; 5508 rádio estéreo marca philco com cd/mp3 e entrada usb pb 120n na
cor cinza metálico; 5546 aparelho de dvd c360 ripping karaokê marca samsung mod
c360ks sn zopi6xbz910752z cor preto; 5679 aparelho telefônico sem fio kx-tg1371lb dect
6.0 marca panasonic cor preto; 5728 forno microondas philco 22l pms22n2 cor branco;
5826 lavadora de alta pressão plus 398 karcher com carrinho de transporte integrado ao
capo inferior ns 04901897; 5829 telefone sem fio intelbras ts10tel 24ghz n° de série sb11080300057; 5873câmera infra ext. 30 leds ccd sy 13 480 linhas great; 5875 câmera
infra ext. 30 leds ccd sy 13 480 linhas great; 5876 câmera infra ext. 30 leds ccd sy 13
480 linhas great; 5877 câmera infra ext. 30 leds ccd sy 13 480 linhas great; 5878câmera
infra ext. 30 leds ccd sy 13 480 linhas great; 5913relógio ponto marca control id 628 para
registro via biometria com leitura de impressão digital confirmação de ponto audiovisual
através do led display e voz comunicação tcpip rs 232 e rs 485 acompanhado de
suporte para fixação e software secullum ponto 4 incluso; 5918 calculadora de mesa
marca casio mod hr 150tm bobina portátil visor com capacidade de 12 dígitos impressão
na cor preta e vermelha; 5956 aparelho telefônico da marca ibratele na cor cinza escuro
modelo br1018; 5957 aparelho telefônico da marca ibratele na cor cinza escuro modelo
br1018; 5958 aparelho telefônico da marca ibratele na cor cinza escuro modelo br1018;
5959 aparelho telefônico da marca ibratele na cor cinza escuro modelo br 1018; 5960
aparelho telefônico da marca ibratele na cor cinza escuro modelo br1018; 5961aparelho
telefônico da marca ibratele na cor cinza escuro modelo br1018 5962 aparelho telefônico
da marca ibratele na cor cinza escuro modelo br1018; 5963 aparelho telefônico da
marca ibratele na cor cinza escuro modelo br1018; 5997 aquecedor termoventilador
marca cadence mod aqc 412; 6093 camera fotográfica digital x420 16mp cor preta
marca fuji 2n35581; 6226 telefone sem fio marca panasonic modelo kx-tg1 381; 6230
detector fetal para diagnóstico pré-natal modelo portátil com bolsa para transporte e
capa de couro marca medpej df-4001; 6284telefone sem fio display alfanumérico
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capacidade para até 7 ramais marca intelbras; 6285 telefone sem fio display
alfanumérico capacidade para até 7 ramais marca intelbras; 6290telefone sem fio display
alfanumérico capacidade para até 7 ramais; marca intelbras; 6314 refrigerador de 1
porta marca consul 239l com dispenser na cor branca; 6392 fogão a gás 5 bocas modelo
gaudi vivace em inox cor prata 6399 relógio ponto digital marca keypass modelo kp1510;
6405aparelho de telefone marca intelbras modelo tc50 premium; 6407 aparelho de
telefone marca intelbras modelo tc50 premium; 6409 aparelho de telefone marca
intelbras cód 2444; 6422 rádio roteador marca engenius ieee802.11bg router esr1221;
6532 relógio ponto da marca clock rod-bel; 6563 lavadora de alta pressão marca sthil
mod re900km; 6630 refrigerador 01 porta capacidade 280l consul; 6640lavadora de alta
pressão marca karcher mod k398 1740 lb; 6750relógio de parede digital 6767 rádio
portátil am/fm com cd/cd-r e usb 4w rms mod pb119 marca;philco; 6838 lavadora de
roupas 7kg pop tank marca wanke mariana; 6910
leitor de código de barras marca
elgin mod quickscan qw2120 usb cor preto; 6994 seco-dvr 08 canais, internet sdvr d1;
7050 câmera de infravermelho modelo 760h marca sony; 7914 telefone sem fio marca
intelbras modelo ts40r; 7920 jarra elétrica, corpo em aço escovado, capacidade de 1,7l,
marca britânia; 7946 aparelho de telefone sem fio, marca intelbras, mod ts40id, cor
preta; 7947aparelho de telefone sem fio, marca intelbras, mod ts40id, cor preta; 7948
aparelho de telefone sem fio, marca intelbras, mod ts40id, cor preta; 8197 telefone
intelbras premium cor branco; 8204lavadora de roupas 15 kg, 07 programas, cor branca,
220v, com filtro pega fiapos, cesto em inox, tampa de vidro, trava de segurança,
marca/mod colormaq
Valor avaliado: R$ 150,00(cento e cinquenta reais)
Valor total do lote: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
LOTE 12: SUCATA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:

462 impressora de 136 colunas velocidade de 300 cps marca epson; modelo fx1170; 560
impressora matricial de 80 colunas marca epson modelo lq-570+; 2090 micro cpu adm k6 ii 500
com mause e drive cd room 40x; 2176 estabilizador transformador marca kva nº 33284; 2177
estabilizador transformador marca kva nº 33291 2182 estabilizador de voltagem transformador marca kva codigo; 43993; 2323impressora jato de tinta hp deskjet 720c - c5870a; 2404
impressora epson fx 2180 matricial; 2406 monitor 15" aoc tela plana; 2446 cpu pentium 4 3.2ghz
- 512 mb - hd 80gb c mause; 2447 teclado port serial kolke abnt no 200009; 2501 estabilizador
de voltagem transformador 1000at; 2505 monitor de vídeo 15"; 2506cpu celeron 2.8 ghz
gabinete atx marca wise cor preta memória ram 512 mb mouse cooler drive 144 mb drive cd 60
velocidades marca lg placa mãe gigabyte ga-vm800pmc. (em 02062009 houve a reposição do
processador placa mãe memória e gabinete); 2561 cpu celeron 2.13ghz memoria 1gb hd 20gb
gabinete mini torre caixas de som mouse drive 1.44 drive cd 60 velocidades fonte atx;
cooler pentium iii. (em 27052009 houve a reposição do gabinte do floppy drive 1.44 e mouse foi
retirado o drive cd e acoplado a este patrimônio um leitorgravador de dvd com o nº
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patrimonial 5149); 2562monitor de video 17 polegadas lg 700 s; 2564 estabilizador de voltagem
220/110 ns 054867-4 revolution; 2594 microcomputador semprom 2.5ghz 512mb winchster
40.0gb placa mae pc chips gabinete atx mause cxs de som; 2636 microcomputador semporom
2.8ghz 256mb hd 80gb placa mãe gigabyte gravador dvd com teclado mouse e gabinete mini
torre; 2639
impressora hp mod laserjet 120015 ppm 1200 dpi; 2640 servidor de impressão
planet 01 porta 10100 e 01 paralela; 2643 estabilizador apc line r 300 de voltagem 220/110;
2644 estabilizador apc line r 300 de voltagem 220/110; 2646 estabilizador apc line r 300 de
voltagem 220/110; 2647impressora bematech de cheque dp20 ns 6862; 2648 impressora
bematech autenticadora mp20 ns 6915; 2799 impressora psc1210 multifuncional ns
br45p4616c; 2816 estabilizador voltagem 300va série 15601272964 sms; 2818cpu processador
pentium 4 3.20ghz hd 40gb 5400 rpm 512mb; gabinete atx caixas de som mouse e unidade cdrw lg; 2845 impressora hp laserjet 1020 mod q5911a série brbs54w00n; 2847 microcomputador
dual core 1.61ghz memoria 512mb 40gb hd placa mae gigabyte com teclado mause e caixas de
som; 3401 servidor de impressão planet 03 portas; 3405 monitor 17" marca lg ns 604spjp43796;
3406switch gerência 19 24 portas 10/100; 3409 computador 3.0 gabinete atx monitor 17"
teclado mirax mouse e caixas de som; 3410 computador processador plataforma soket 775
processador 2530ghz1gb ram gabinete atx monitor 17" teclado mouse e caixas de som; 3435
estabilizador iii 600va; 3436 estabilizador iii 600va; 3437estabilizador iii 600va; 3439
estabilizador iii 600va; 3440 estabilizador iii 600va; 3443 estabilizador iii 600va; 3458 video color
15 sw 500e; 3461 video color 15 sw 500e com teclado caixa acustica e mouse optico; 3462
video color 15 sw 500e com teclado caixa acustica e mouse optico; 3466video color 15 sw
500e; 3556 teclado ps2; 3581copiadora multifuncional impressora escaner e fax marca broter;
modelo mfc 7420 serie nº u61278m6j416926; 3607 cpu placa mae socket 775 chipset 865g
modulo de memoria 512 mb drive 144com licenciamento office basic 2003 lit office basic 2003
ms oem-office basic 2003 e com teclado multimídia mouse optico 2; caixinhas de som marca
mirax na cor preta; 3609 cpu placa mae socket 775 chipset 865g modulo de memoria 512 mb
drive 144com licenciamento office basic 2003 lit office basic 2003 ms oem-office basic 2003 e
com teclado multimídia mouse optico 2 caixinhas de som marca mirax na cor preta; 3689
monitor samsung 17" modelo 794v cor preto; 3690 monitor samsung 17" modelo 794v cor preto;
3691monitor samsung 17" modelo 794v cor preto; 3726 monitor 15" marca unisys cor bege;
3752 cpu blak pentium 4 3.2gz placa mãe winchester 80 gb modulo de memoria 512 mb com
gravador de dvd mouse optico teclado multimidia blak e conjunto de caixas de som marca mirax
; 3753 monitor 15" black marca aoc modelo lm 522; 3975 cpu hp proliant ml 110 com teclado e
mouse na cor preta; 3976 impressora hp f 380 multifuncional na cor branca e cinza; 3977 switch
04 portas 10/100 dlink; 4031 transformador unitel 220/110v potência 1.500w série 500156; 4036
estabilizador 04 tomadas cinza; 4473monitor samsung 17 polegadas na cor preta; 4474 monitor
samsung 17 polegadas na cor preta; 4475 monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr na cor
preta; 4476 monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr na cor preta; 4477 monitor adc ct510
15 polegadas modelo 5glr na cor preta; 4478 monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr na
cor preta; 4479monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr na cor preta; 4480monitor adc
ct510 15 polegadas modelo 5glr na cor preta; 4481monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr
na cor preta; 4483monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr na cor preta; 4484monitor adc
ct510 15 polegadas modelo 5glr na cor preta; 4485monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr
na cor preta; 4486monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr na cor preta; 4487monitor adc
ct510 15 polegadas modelo 5glr na cor preta; 4490monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr
na cor preta; 4496monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr na cor preta; 4497monitor adc
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ct510 15 polegadas modelo 5glr na cor preta; 4498monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr
na cor preta; 4499 monitor adc ct510 15 polegadas modelo 5glr na cor preta; 4501cpu micro
processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b placa mae gigabyte hd samgsung 80 gb
memoria ddr-2 512 mb windows xp profissional com gravador de dvd samsung mousenetscroll
caixa de som kit preta e teclado abnt preto; 4502 cpu micro processador intel marca kolke com
gabinete atx 4 b placa mãe gigabyte hd samsung 80gb memória ddr-2 512mb windows xp
profissional com gravador de dvd samsung mouse netscroll caixa de som kit preta e teclado abnt
preto; 4503
cpu micro processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b placa mae
gigabyte hd samgsung 80 gb memoria ddr-2 512 mb windows xp profissional com gravador de
dvd samsung mouse; netscroll caixa de som kit preta e teclado abnt preto;4504cpu micro
processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b placa mae gigabyte hd samgsung 80 gb
memoria ddr-2 512 mb windows xp profissional com gravador de dvd samsung mouse netscroll
caixa de som kit preta e teclado abnt preto;4505 cpu micro processador intel marca kolke com
gabinete atx 4 b placa mae gigabyte hd samgsung 80 gb memoria ddr-2 512 mb windows xp
profissional com gravador de dvd samsung mousenetscroll caixa de som kit preta e teclado abnt
preto; 4507 cpu micro processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b placa mae gigabyte
hd samgsung 80 gb memoria ddr-2 512 mb windows xp profissional com gravador de dvd
samsung mouse netscroll caixa de som kit preta e teclado abnt preto;4508 cpu micro
processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b placa mae gigabyte hd samgsung 80 gb
memoria ddr-2 512 mb windows xp profissional com gravador de dvd samsung mouse netscroll
caixa de som kit preta e teclado abnt preto; 4510cpu microprocessador intel marca kolke com
gabinete atx 4 b placa mae gigabyte hd samgsung 80 gb memoria ddr-2 512 mb windows xp
profissional com gravador de dvd samsung mouse netscroll caixa de som kit preta e teclado abnt
preto; 4511cpu micro processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b placa mae gigabyte hd
samgsung 80 gb memoria ddr-2 512 mb windows xp profissional com gravador de dvd samsung
mousenetscroll caixa de som kit preta e teclado abnt preto; 4512 cpu micro processador intel
marca kolke com gabinete atx 4 b placa mae gigabyte hd samgsung 80 gb memoria ddr-2 512
mb windows xp profissional com gravador de dvd samsung mouse netscroll caixa de som kit
preta e teclado abnt preto; 4514cpu micro processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b
placa mãe gigabyte hd samsung 80gb memória ddr-2 512mb windows xp profissional com
gravador de dvd samsung mouse netscroll caixa de som kit preto e teclado abnt preto; 4515 cpu
micro processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b placa mãe gigabyte hd samsung 80gb
memória ddr-2 512mb windows xp profissional com gravador de dvd samsung mousenetscroll
caixa de som kit preta e teclado abnt preto; 4517
cpu micro processador intel marca kolke
com gabinete atx 4 b placa mae gigabyte hd samgsung 80 gb memoria ddr-2 512 mb windows
xp profissional com gravador de dvd samsung mouse netscroll caixa de som kit preta e teclado
abnt preto; 4520 cpu micro processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b placa mãe
gigabyte hd samsung 80gb memoria ddr-2 512mb windows xp profissional com gravador de dvd
samsung mouse netscroll caixa de som kit preta e teclado abnt preto; 4521cpu micro
processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b placa mãe gigabyte hd samsung 80gb
memória ddr-2 512mb windows xp profissional com gravador de dvd samsung mouse netscroll
caixa de som kit preta e teclado abnt preto ; 4522cpu micro processador intel marca kolke com
gabinete atx 4 b placa mae gigabyte hd samgsung 80 gb memoria ddr-2 512 mb windows xp
profissional com gravador de dvd samsung mouse netscroll caixa de som kit preta e teclado abnt
preto; 4524cpu micro processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b placa mãe gigabyte hd
samsung 80gb memória ddr-2 512mb windows xp profissional com gravador de dvd samsung
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mouse netscroll caixa de som kit preta e teclado abnt preto; 4525cpu micro processador intel
marca kolke com gabinete atx 4 b placa mae gigabyte hd samgsung 80 gb memoria ddr-2 512
mb windows xp profissional com gravador de dvd samsung mouse netscroll caixa de som kit
preta e teclado abnt preto; 4526cpu micro processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b
placa mae gigabyte hd samgsung 80 gb memoria ddr-2 512 mb windows xp profissional com
gravador de dvd samsung mouse netscroll caixa de som kit preta e teclado abnt preto; 4527cpu
micro processador intel marca kolke com gabinete atx 4 b placa mae gigabyte hd samgsung 80
gb memória ddr-2 512 mb windows xp profissional com gravador de dvd samsung mouse
netscroll caixa de som kit preta e teclado abnt preto; 4536 estabilizador bivolt 300v marca
enermax entrada para 04 tomadas; 4538estabilizador bivolt 300v marca enermax entrada para
04 tomadas; 4539 estabilizador bivolt 300v marca enermax entrada para 04 tomadas; 4540
estabilizador bivolt 300v marca enermax entrada para 04 tomadas; 4543 estabilizador bivolt
300v marca enermax entrada para 04 tomadas; 4544 estabilizador bivolt 300va marca enermax
entrada para 04 tomadas; 4545 estabilizador bivolt 300v marca enermax entrada para 04
tomadas; 4549 estabilizador bivolt 300v marca enermax entrada para 04 tomadas; 4550
estabilizador bivolt 300v marca enermax entrada para 04 tomadas; 4551 estabilizador bivolt
300va marca enermax entrada para 04 tomadas; 4552 estabilizador bivolt 300v marca enermax
entrada para 04 tomadas; 4553 estabilizador bivolt 300v marca enermax entrada para 04
tomadas; 4554 estabilizador bivolt 300v marca enermax entrada para 04 tomadas; 4555
estabilizador bivolt 300v marca enermax entrada para 04 tomadas; 4556 estabilizador bivolt
300v marca enermax entrada para 04 tomadas; 4560 estabilizador bivolt 300v marca enermax
entrada para 04 tomadas; 4562 estabilizador bivolt 300v marca enermax entrada para 04
tomadas; 4587 cpu 80gb pos-at series f memoria dimm ddr2 512 mb fdd 35 144mb com dvd-rw
ide - nº de serie: 2221175 marca positivo na cor preta com mouse ps2; 4588 monitor 15" crt
marca positivo id pn 40b20608130 cor preto; 4589 teclado abnt2 ps2 marca positivo mod k7000
cor preto; 4591 cpu 80gb pos-at séries f memória dimm ddr2 512 mb fdd 35 144mb com cd-rw
ide 52x - nº série: 2269020 marca positivo na cor preta com mouse ps2; 4592 monitor 15
polegadas crt marca positivo id pn 40b20608130 cor preta; 4598 cpu 80gb pos-at series f
memória dimm ddr2 512 mb fdd 35 144mb com cd-rw ide 52x - nº série 2269020 marca positivo
na cor preta com mouse ps2; 4599 monitor 15 polegadas crt marca positivo id pn 40b20608130
cor preta; 4600 teclado abnt2 ps2 marca positivo modelo k7000 cor preta; 4730 transformador
220/110 para copiadora 1500w frequência 60hz; série 5009384 marca unitel cor preto e
dourado; 4745 cpu pos-at série nº 2327464 cel d 326 memória dimm ddr2 512mb; 4747 teclado
abnt2 ps2 modelo k-7000 marca positivo na cor preta; 4751 estabilizador 400va sol 1000 série
n° 5113100076 marca mirasol na cor bege; 4862 impressora hp laser color jet cm1015mfp cor
cinza multifuncional copiadora impressora e scaner; 4863 estabilizador de alta tensão marca
sms 5.0 bifx 1000va sn 162010008333 60hz cor preto; 4867 conj. computador gabinete atx tac
processador amd sempron 1.9 placa mãe giagabyte memória 1gb ddril hd 160gb gravador de
dvd samsung monitor 17" lcd philips sn af500816066701 teclado sn kb2428pbz0000k1 mouse e
conj. de caixas de som mymax cor preta 4900 switch 16 portas rack modelo des 1016d marca dlink cor grafite; 4933 impressora multifuncional colorida marca hp modelo c 4280 nas cores
branca e cinza; 4946 gravador e reprodutor de dvd marca lg modelo dl175b ns 711azzx00045
dimensões 43x28x5cm cor preto; 4947 switch dlink 24 portas cor cinza escuro; 4948 ipcâmera
vimicro vc0568 8m sdram positivo cor cinza metálico; 4951 roteador wireless 802.11g/2.4ghz
marca d-link modelo di-524 cor cinza metálico; 4952 cpu post-at marca positivo cor preta celeron
430 mem dimm ddr2 512mb fdd 35 144mb hdd 80gb sata dvd-rom ide fone de ouvido sof
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metasys desktop com mouse ps2 óptico prpra. (em fevereiro de 2011 foi adicionada memória
ddr2 - 800mhz - 2gb); 4953 cpu post-at marca positivo cor preta celeron 430 mem dimm ddr2
512mb fdd 35 144mb hdd 80gb sata dvd-rom ide fone de ouvido sof metasys desktop com
mouse ps2 óptico prpra. (em fevereiro de 2011 foi adicionada memória ddr2 - 800mhz - 2gb);
4954 cpu post-at marca positivo cor preto celeron 430 mem dimm ddr2 512mb fdd 35 144mb
hdd 80gb sata dvd-rom ide fone de ouvido sof metasys desktop com mouse ps2 óptico prpra.
(em fevereiro de 2011 foi adicionada memória ddr2 - 800mhz - 2gb); 4956 cpu post-at marca
positivo cor preta celeron 430 mem dimm ddr2 512mb fdd 35 144mb hdd 80gb sata dvd-rom ide
fone de ouvido sof metasys desktop com mouse ps2 optico prpra. em fevereiro de 2011 foi
adicionada memória ddr2 - 800mhz - 2gb e retirada a memória 512mbs); 4958 cpu post-at
marca positivo cor preta celeron 430 mem dimm ddr2 512mb fdd 35 144mb hdd 80gb sata dvdrom ide fone de ouvido sof metasys desktop com mouse ps2 óptico prpra. (em fevereiro de 2011
foi adicionada memória ddr2 - 800mhz - 2gb); 4959 cpu post-at marca positivo cor preta celeron
430 mem dimm ddr2 512mb fdd 35 144mb hdd 80gb sata dvd-rom ide fone de ouvido sof
metasys desktop com mouse ps2 optico prpra. (em fevereiro de 2011 foi adicionada memória
ddr2 - 800mhz - 2gb); 4960 cpu post-at marca positivo cor preta celeron 430 mem dimm ddr2
512mb fdd 35 144mb hdd 80gb sata dvd-rom ide fone de ouvido sof metasys desktop com
mouse ps2 optico prpra. (em fevereiro de 2011 foi adicionada memória ddr2 - 800mhz - 2gb);
4961 cpu post-at marca positivo cor preta celeron 430 mem dimm ddr2 512mb fdd 35 144mb
hdd 80gb sata dvd-rom ide fone de ouvido sof metasys desktop com mouse ps2 optico prpra.
(em fevereiro de 2011 foi adicionada memória ddr2 - 800mhz - 2gb); 4973 monitor lcd 15" marca
positivo cor preto e cinza; 4974 monitor lcd 15" marca positivo cor preto e cinza; 4975 monitor
lcd 15" marca positivo cor preto e cinza ; 4976 monitor lcd 15" marca positivo cor preto e cinza;
4977 monitor lcd 15" marca positivo cor preto e cinza; 4981 monitor lcd 15" marca positivo cor
preto e cinza; 4982 cpu post-at series marca positivo cor preta pentium dual core e2140
memoria dim ddr2 1gb fdd 35 1.44mb 2 hdd 80gb sata dvd-rw ide pr fone de ouvido sof metasys
corporate sof metasys monitor server com mouse optico ps2 prpra. (em 23.08.2011 foi trocado o
leitor de cd e dvd) (em fevereiro de 2011 foi adicionada memória ddr2 - 800mhz -2gb); 4985
teclado abnt2 ps2 pr marca positivo mod k291 cor preto; 4986 teclado abnt2 ps2 pr marca
positivo mod k291 cor preto; 4987 teclado abnt2 ps2 pr marca positivo mod k291 cor preto; 4988
teclado abnt2 ps2 pr marca positivo mod k291 cor preto; 4989 teclado abnt2 ps2 pr marca
positivo mod k291 cor preto; 4990 teclado abnt2 ps2 pr marca positivo mod k291 cor preto;
4991 teclado abnt2 ps2 pr marca positivo mod k291 cor preto; 4992 teclado abnt2 ps2 pr marca
positivo mod k291 cor preto; 4993 teclado abnt2 ps2 pr marca positivo mod k291 cor preto; 4994
teclado abnt2 ps2 pr marca positivo mod k291 cor preto; 4995 teclado abnt2 ps2 pr marca
positivo mod k291 cor preto; 5062 roteador wr254 (rádio transmissor para internet); 5234
computador marca epcom mod silver windows xp processador intel core duo e2180 memória
1gb ddr2 667mhz hd 160gb serial ata ii cor preto com leitor e gravador de dvd teclado abnt 2usb
preto e mouse óptico usb preto; 5235 monitor de vídeo 17" marca samsung mod 740 b plus ns
a17hxhq301345b cor preto e cinza; 5236 switch de 24 portas 10/100 mb + gigabite gerenciável
marca d-link mod des-1228 preto; 5255 computador (cpu) marca multilaser com monitor lcd 17"
marca samsung modelo 733nw - sn cm17hxgs702065x processador core 2dou 2.8mhz com
teclado multilaser mouse leitor e gravador de cd/dvd hp memória de 02gb ddr2 com windows xp
instalado e licenciado preto; 5257 computador marca multilaser com monitor lcd 17" marca
samsung ns cm17hxhs702062a mod sm733nw processador core 2 duo 2.8 mhz com caixas de
som teclado marca multilaser mouse leitor e gravador de cd/dvd marca hp memória do 2gb ddr2
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com windows xp instalado e licenciado; 5259 computador com monitor lcd 19" mod 961ws
marca braview processador core 2 dou 2.8 mhz com teclado marca multilaser mouse leitor e
gravador de cd/dvd marca hp memória de 2gb ddr2 com windows xp instalado e licenciado
preto; 5264 computador marca multilaser com monitor lcd 17 marca samsumg ns
cm17hxgs702043r modelo sm733nw processador core 2dou 2.8 mhz com caixas de som
teclado marca multilaser mouse leitor e gravador de cddvd marca hp memória do 02 gb ddr2
com windows xp instalado e licenciado; 5265 impressora hp laser jet p1005 sn brbs98nol7
modelo cb410a velocidade 15ppm entrada para 150 folhas resolução 600x600 dpi na cor cinza;
5266 impressora laser printer modelo hl-2140 marca brother ns u61944d9j452879 cores grafite e
cinza claro; 5320 servidor hp intel (microcomputador) com 4gb de memória ram disco rígido de
72gb sas processador intel quad-core xeon e5405 com duplo núcleo placa de rede 10/100/1000
mbps 08 portas usb fonte de alimentação fixa leitor e gravador de dvd com gabinete torre
(grande) na cor preta hp proliant ml150 software windows 2008; 5328 estabilizador preto 300va
microprocessador ts shara sn 90768678 ciscflash 04 tomadas desing em abs anti chamas; 5331
estabilizador cor gelo 300va microprocessador ts shara millenium ii sn 60583917 com 04
tomadas; 5366 roteador para internet cisco 1700 10100 base tx fart internet sn ftx1013w1cl
modelo 1.700 séries cor cinza escuro; 5368 notebook acer com cpu core 2 memória 3gb tela
15.6 wireless câmera 20mp fax modem aspire 5738 sn lxpex0c01093819c652000 cor; 5369
monitor lcd 18,5" aoc sn s389cia004885 código nº tfti85w80psa preto; 5390 nobreak enermax
yup-e com 04 tomadas sn (21)3012092552132709785 cor preto; 5402 nobreak enermax 600va
bivolt yup e 600 22 06 030p com 04 tomadas; 5462 teclado com saída ps2 104 teclas usb marca
integris mod k7017 sn k701707010 07 350 cor preto e cinza; 5474 roteador wireless; 5475
switch 16 portas des 1024d cor cinza; 5531 estabilizador 1000 at sms com 04 tomadas cor
preto; 5547 gravador e leitor de dvd asus cor preto; 5684 impressora não fiscal térmica marca
daruma dr 700 d-printer serial entrada usb bobina 102mm cor grafite; 5727 hd 80160gb
samsung 1 tb sata2 7200 rpm com gaveta para hd 3.5 sata leadertech cor preto; 5739 gravador
e leitor de dvd lg cor preto – dvdrw; 5747 estabilizador enermax 300va bivolt com 04 saídas de
tomada cor preto; 5752 microcomputador com processador intel core i3 540 3.0ghz 4mb
memória de 04 gb ddr3 1333 mhz hd 500 gb sata ii - 7200 rpm gabinete completo - leader tech
teclado mm ps2 mouse óptico usb cd-dvd rw (leitor e gravador de cd e dvd) card reader (leitor de
cartões) caixas de som 04 portas usb 20 monitor led 185 - marca lg - modelo flatron e194 win 7
pro oem na cor preto. key: bhkm7-dqwcw- y4mmk-k2ghv-q33mw; 5753 microcomputador com
processador intel core i3 540 3.0ghz 4mb memória de 04gb ddr3 1333 mhz hd 500gb sata ii 7200 rpm gabinete completo - leader tech teclado mm ps2 mouse óptico usb cd-dvd rw (leitor e
gravador de cd e dvd) card reader (leitor de cartões) caixas de som 04 portas usb 20 monitor led
18,5" - marca lg - modelo flatron e194 win 7 pro oem na cor preto. key: hy2dc-hrckq- yhjx4d8r39-8qw2r; 5758 microcomputador com processador intel core i3 540 3.0ghz 4mb memória de
04gb ddr3 1333 mhz hd 500 gb sata ii - 7200 rpm gabinete completo - leader tech teclado mm
ps2 mouse óptico usb cd-dvd rw (leitor e gravador de cd e dvd) card reader (leitor de cartões)
caixas de som 04 portas usb 20 monitor led 185 - marca lg - modelo flatron e194 win 7 pro oem
na cor preto key: kh3m6-vw4m9-fw88h- r8r2q-qpj8k; 5759estabilizador de voltagem 220/110 tsshara 300va com 04 saídas de tomada cor preto; 5791estabilizador de voltagem 220110 04
tomadas cor preto; 5804impressora multifuncional laser monocromática ciclo mensal de 8000
páginas marca hp laser et pro m1132 mfp ns cng9c6fnb2 cor preta; 5805impressora
multifuncional jato de tinta copiadora digitalizadora fax colorido ciclo mensal de 3.000 pág.
marca hp cor preta; 5806 nobreak 800 va na cor preta 06 tomadas de saída padrão
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transformador de 220v para 115v alarme sonoro comuniação ubs proteção contra descarga total
da bateria proteção para linha telfônica marca ts shara cor preto e cinza; 5809 estabilizador
300va ts-115v frequência 60hz 1.5 bi marca sms 04 entradas cor preto; 5916auto transformador
1050w 1500va; 5939 teclado cor preto da marca mtek conexão com computador usb 107 teclas
altas + 5 de atalho cabo com 12mm padrão teclado abnt2 + teclado numérico e multimídia;
5947estabilizador marca sms na cor preto potência 430va 6 tomadas padrão novo abnt
nbr14136; 5949estabilizador marca sms na cor preto potência 430va 6 tomadas;padrão novo
abnt nbr14136; 5985print server planet 1 porta paralela servidor para impressão marca d-link
modelo: dp301-u; 5990 impressora multifuncional de jato de tinta térmica copiadora scanner
conexão usb 2.0 marca hp modelo 4500; 5991 nobreak mn iii sen 1400va bivolt conexão bat ext.
marca sms cor preto; 5993 microcomputador com processador core 15 500gb hard disk 4 gb de
memória ddr3 gabinete completo teclado e mouse caixa de som e estabilizador cd e dvd rw
windows 7 pro oem e office 2010;5994microcomputador com processador core i5 500gb hard
disk 4gb de memória ddr3 gabinete completo teclado e mouse caixa de som e estabilizador cd e
dvd rw windows 7 pro oem e office 2010; 6090 servidor marca mod hp processador com 8mb
level com 2 cachê placa mãe com suporte para dois processadores quantidade de hd
suportados 6 disco rígido 1 tb 7200rpm sata ii rede 2x101001000mbps sistema operacional
windows server 2008 memória 8gb memória máxima 288gb drive óptico dvd+rw controladora
raid com teclado e mouse usb; 6109 monitor de vídeo de 18,5" lcd marca aoc; 6114
microcomputador marca modelo compusonic com 4gb de memória ram ddr3 500gb de hd sata ii
processador com clock interno de 2400s 250ghz teclado usb mouse usb caixa de som e
gabinete; 6118 monitor de led 18,5" marca samsung cor preto; 6119 monitor de led 18,5" marca
samsung cor preto; 6121 monitor de led 18,5" marca samsung cor preto; 6122 monitor de led
18,5" marca samsung cor preto; 6125 impressora multifuncional monocromática marca hp
capacidade de 150 folhas cor preta memória de 8mb; 6132 estabilizador 1000va bivolt 6
tomadas cor preto marca sms; 6134 estabilizador 1000va bivolt 6 tomadas cor preto marca sms;
6211 switch com 8 portas marca greatek 10100 fast ethernet mod sw- 1008d; 6216 monitor de
led marca samsung 18,5"; 6267 roteador wireless 150mbps marca intelbras; 6368 impressora à
laser multifuncional marca hp mod m276nw colorida cor preta; 6394 microcomputador intel
celeron dual core d3300 2gb de memória hd 500gb contendo windows 7 teclado mouse e caixa
de som; 6403estabilizador 300w bivolt marca enermax cor preto; 6485 roteador wi-fi marca oiwtech modelo oiw - 2431 apgn; 6490 switch marca aquario 8 portas bivolt; 6509 switch ethernet
24 portas 10100 mbps marca intelbras; 6596 nobreak marca shara tensão bivolt automático de
entrada com saída 115va 7 tomadas padrão nbr14136 recarga e rearme automático; 6597
impressora à laser marca hp mod p2035 para uso em conectividade para porta compatível usb
2.0; 6871 microcomputador marca compusonic, core i3, 4gb de memória ram, 500gb de hd;
6899 nobreak marca rangtech mod save 1200w bivolt/115v cor preto; 6900 nobreak marca
rangtech mod save 1200w bivolt/115v cor preto; 6901 nobreak marca rangtech, modelo save,
1200w, bivolt/115v, cor preto; 6902 nobreak marca rangtech mod save 1200w bivolt/115v cor
preto; 6995 seco-dvr 16 canais, internet sdvr d1; 7030 nobreak mini iii, marca nhs, com bateria
selada 7ah/12v com entrada bivolt; 7031 seco-dvr 08 canais, internet sdvr d1, com controle
remoto; 8048 dvr de 8 canais com hd, stand full alone hibrido; 8055 módulo de internet com ssl e
https paradox para a central de alarme; 8138 switch d-link 16 canais giga dgs 1016d;; 8192
roteador marca intelbras wrn 241; 8222 roteador wireless 241 marca intelbras; 8223 roteador
wireless wrn 241 marca intelbras; 8224 roteador wireless wrn 241 marca intelbras; 8226
estabilizador sms 300v; 8297 estabilizador 300va; 8298 estabilizador 300va; 8377 notebook com
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tela 14" processador clock 1.8ghz, hd 500gb 4gb de memoria ram, windows 8 original, leitor
cd/dvd, placa de som integrada, placa de rede 10/100 mps e wireless; 8444 impressora
multifuncional frente e verso alimentador automático, cap 35 pág dcple400; 8484 antena
microtik; 8534 switch marca intelbras 24 portas + 2 portas gb; 8559 roteador intelbras wrn241;
8579 roteador intelbras wrn3000; 8598 switch 24p/10/100 sf2400 fast intelbras e 8788switch tplink 16pts 10/100 t1-sf1016d.
Valor total Avaliado: R$700,00 (setecentos reais).
Valor total do lote: R$ 700,00(setecentos reais)


LOTE 13: SUCATA DE MÓVEIS - 263mesa escolar com estrutura de metal e com tampo

de madeira revestido em formica medindo 40x60cm; 295 armário de madeira com três
prateleiras duas gavetas internas e duas portas medindo 160x120x43cm; 470 mesa p/
computador com estrutura de metal com tampo revestido em formica edindo 75x60cm; 511
mesa p/ máquina de escrever com estrutura de metal com uma gaveta com rodinhas e tampo
de madeira revestido de formica medindo 90x45cm; 522 fichário marca kirst da linha 90 5x8;
524 máquina de escrever marca olivetti modelo linea 98; 527 sofá de três lugares revestido em
courvin medindo 200x80cm; 539 estante de madeira com duas gavetas e três prateleiras
medindo 170x70x35cm; 548cadeira com estrutura de metal giratória com rodinhas revestida em
tecido da marca marelli; 557 mesa de madeira com pernas de metal com seis gavetas medindo
150x70cm; 569 mesa de madeira revestida de formica medindo 180x100cm; 601 armário de
madeira com três prateleiras, duas gavetas e duas portas medindo 160x120x33cm; 620 mesa
com estrutura de metal com tampo de madeira revestido de formica medindo 90x45cm com
uma gaveta e rodinhas para máquina de escrever; 655 cadeira de madeira com assento em
nylon; 660 cadeira de madeira com assento em nylon; 668 cadeira com estrutura de metal e
assento e encosto revestidos em courvin; 696 cadeira com armação de metal e assento de
plástico; 707 cadeira com armação de metal e assento de plástico; 749 mesa de madeira com
três gavetas com pernas de metal medindo 125x61cm; 758 armário de madeira com quatro
prateleiras com duas portas de correr com chave medindo 160x150x40cm; 844 mesa altar de
madeira com uma gaveta medindo 144x72cm; 878 cadeira de madeira com assento em nylon;
881 cadeira de madeira com assento em nylon; 882 mesa com estrutura de metal e tampo de
madeira revestida de formica medindo 148x82cm; 957 cadeira de madeira com assento em
nylon; 1243 mesa escolar com estrutura de metal e tampo de madeira revestido em formica
medindo 40x60cm; 1281 quadro negro de madeira medindo 110x330cm; 1286 mesa escolar
com estrutura metálica e tampo revestido de formica medindo 60x40cm; 1294 estante de
madeira com cinco portas e repartiçoes medindo 171x147x35cm; 1296 poltrona de madeira
com estofado marrom; 1297 poltrona de madeira com estofado marrom; 1314 cadeira com
estrutura de metal e assento e encosto revestidos de courvin; 1315 cadeira com estrutura de
metal e assento e encosto revestidos de courvin; 1325 mesa redonda com pernas de metal e
tampo de madeira revestido de formica medindo 100cm de diametro; 1363 cadeira pequena
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com estrutura de metal e assento e encosto de madeira; 1378 cadeira pequena com estrutura
de metal e assento e encosto de madeira; 1383 armário de madeira com duas portas três
prateleiras medindo 134x100x35cm; 1384 mesa redonda com pernas de metal e tampo de
madeira revestido de formica medindo 105x54cm; 1385 mesa redonda com pernas de metal e
tampo de madeira revestido de formica medindo 90x50cm; 1390 mesa com estrutura de metal e
tampo de madeira revestido de formica medindo 90x90cm; 1407 mesa de madeira com três
gavetas medindo 120x55cm; 1426 mesa de madeira com pernas de metal e seis gavetas
medindo 150x70cm; 1427 mesa de madeira com pernas de metal e seis gavetas medindo
150x70cm; 1435 estante de madeira com três portas e três prateleiras com divisórias medindo
183x121x40cm; 1445 mesa escolar com estrutura de metal com tampo de madeira revestido de
formica medindo 60x40cm; 1453 cadeira giratória com estrutura de metal e rodinhas com
assento e encosto revestidos de courvin; 1466 globo de plástico; 1536 máquina de costura
marca singer; 1595 mesa escolar com estrutura de metal e tampo de madeira revestido de
formica medindo 60x40cm; 1610 mesa escolar com estrutura de metal e tampo de madeira
revestido de formica medindo 60x40cm; 1637 cadeira com estrutura de metal e com assento e
encosto revestidos de courvin marca acoflex; 1638 cadeira com estrutura de metal e com
assento e encosto revestidos de courvin marca acoflex; 1639 cadeira com estrutura de metal e
com assento e encosto revestidos de courvin marca acoflex; 1647 estante de madeira com tres
gavetas tres prateleiras e reparticoes medindo 146cm por 180cm por 40cm.
Valor avaliado: R$150,00(cento e cinquenta reais)
Valor Total do Lote: R$ 150,00(cento e cinquenta reais)


LOTE 14: Sucata de ferro – aproximadamente 1,50 toneladas

Valor total avaliado R$375,00( trezentos e setenta e cinco reais)
Valor Total do Lote: R$ 375,00(trezentos e setenta e cinco reais)


LOTE 15: Patrimônio n° 1750 e 1803 - Antiga Escola Municipal Borges de Medeiros
– Capela São Caetano - Área: 62,82m² e Terreno - Área: 1.250,00m²
Valor total avaliado R$15.000,00(quinze mil reais)
Valor total do lote: R$ 15.000,00(quinze mil reais)



LOTE 16: Patrimônio n° 1751 e 1792 Antiga Escola Municipal Augusto Severo –
Cap. Santo Antônio – Zona Moro - Área: 62,82m² e Terreno- Área: 1.500,00m²
Valor total avaliado R$20.000,00(vinte mil reais)
Valor total do lote: R$20.000,00(vinte mil reais)
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LOTE 17: Patrimônio n° 1759 e 1788 Antiga Escola Municipal Pio XII – Capela N. S.
Caravágio - Área: 68,60m² e Terreno - Área: 2.000,00m²
Valor total avaliado R$15.000,00(quinze mil reais)
Valor total do lote: R$15.000,00(quinze mil reais)



LOTE 18: Patrimônio n° 1761 e 1785 Antiga Escola Municipal Anita Garibaldi –
Capela Santa Cruz - Área: 84,00m² e Terreno - Área: 315,00m²
Valor total avaliado R$6.000,00(seis mil reais)
Valor total do lote: R$6.000,00(seis mil reais)



LOTE 19: Patrimônio n° 1764 e 1789 Antiga Escola Municipal Fernão Dias Paes
Leme– Capela São João - Área: 50,00m² e Terreno - Área: 704,00m²
Valor total avaliado R$8.000,00(seis mil reais)
Valor total do lote: R$8.000,00(oito mil reais)

1.1. O lance inicial mínimo terá como base o valor de avaliação atribuído a cada lote.

2 - VERIFICAÇÃO DO BEM E RESPONSABILIDADE SOBRE VÍCIOS
2.1. Os bens, objetos do Leilão, estarão expostos para visitação pública e vistoria técnica no Parque da
Secretaria Municipal de Obras do Município e Centro Administrativo, na Rua Silveira Martins, 163, Centro,
de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 11h e das 14h às 17h, do dia 14 de novembro até o dia
22 de novembro de 2018. Maiores informações na Prefeitura Municipal de Cotiporã, no horário
compreendido entre 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, ou através do fone (54) 3446-2800, ou,
então, com o Leiloeiro Volnei Zaccarias, pelo fone (54) 99612-1051 ou no site
www.zaccariasleiloes.com.br
ou por solicitação através do e-mail no endereço
zaccarias@zaccariasleiloes.com.br
2.2. O Município leiloará os bens nas condições em que se encontram, não sendo responsável por
qualquer vício ou defecção neles existentes, não havendo nenhuma garantia quanto ao seu
funcionamento. A formulação de proposta significa a aceitação dos termos deste Edital e dos termos de
toda a publicidade realizada para veicular a realização do Leilão, bem como que o licitante efetivou
avaliação técnica completa do bem e está ciente das condições do mesmo, sob todos os aspectos. Por
isso, deverão verificar as suas condições “in loco”, pois não poderão alegar posteriormente qualquer
desconhecimento acerca de suas características ou do estado de conservação do bem adquirido. A
venda será celebrada em caráter "AD CORPUS", ou seja, não cabendo ao adquirente reclamar ou alegar
desconhecimento das condições, características e estado de conservação dos bens/lotes deste Leilão,
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não lhe sendo possível pleitear a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço, em nenhuma
hipótese.
2.3. Até a data do Leilão o Município colocará à disposição dos interessados a documentação relativa à
propriedade e ao cumprimento das obrigações geradas em razão dela necessárias ao trânsito dos
veículos, como certificado de registro, autorização para transferência e comprovantes de pagamento de
IPVA, seguro obrigatório e outras taxas, ficando a cargo do Arrematante o pagamento do que vencer
após a arrematação.

2.4 - Os interessados em participar do leilão deverão comparecer no local com cópias dos
seguintes documentos, devidamente autenticados:
2.4.1. PESSOA FÍSICA
a) Carteira de Identidade
b) CPF (Cadastro de Pessoa Física)
2.4.2. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
a) Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional Pessoa Jurídica)
b) Carteira de Identidade do sócio com poderes de gerência da empresa.
2.4.3. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
a) Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional Pessoa Jurídica)
b) Procuração ou credencial de preposto-representante, assinada pelo responsável pela pessoa
jurídica de direito público.
3 - O LEILÃO, AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E O PAGAMENTO
3.1. Não poderão participar do presente processo licitatório as pessoas vinculadas aos Poderes Executivo
e Legislativo do Município de Cotiporã, inclusive das Administrações Indireta, bem como seus parentes
afins.
3.2. O lance visando à arrematação dos objetos deste Leilão será oferecido verbalmente ou através de
gestos pelo interessado durante a sessão especialmente para este fim, na data e hora estabelecidos
neste Edital, em moeda corrente nacional (real). Fica reservado ao Leiloeiro o direito de estabelecer a
diferença mínima entre os lances subsequentes dos interessados.
3.3. O pagamento dos bens arrematados será à vista e só serão considerados os lances de valor igual ou
superior ao da avaliação atribuída ao bem, não sendo considerados válidos os demais. Será vencedor
quem ofertar a proposta mais vantajosa (maior lance). Antes de declarar vencedor o participante do maior
lance oferecido, o Leiloeiro contará compassadamente até três, a fim de constatar a inexistência de outra
oferta.
3.4. O arrematante pagará à vista, em cheque ou depósito em conta, no ato do leilão, o valor total do(s)
bem(ns) que arrematar. O bem que for pago em cheque será liberado somente após a compensação do
mesmo; o que for pago em dinheiro será liberado na hora.
3.5. Pagamento no Leilão Online: o valor total exigido deverá ser quitado por meio de Depósito (direto no
banco) ou por transferência à vista entre contas correntes via TED. O lote somente será liberado para o
Arrematante após a compensação do crédito em nome do Leiloeiro em dados bancários que serão
oportunamente fornecidos ao arrematante. No caso do não cumprimento da obrigação assumida, estará o
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proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, cível e criminal. O tempo necessário para a
compensação bancária do pagamento é de inteira responsabilidade do Arrematante/Comprador.
3.5.1. ATENÇÃO: A Plataforma Eletrônica de Leilões – www.zaccariasleiloes.com.br não cancela nem
anula lances efetuados através da Internet. Todos os lances efetuados são Irrevogáveis e Irretratáveis e
significam compromisso assumido perante esta Licitação Pública nos termos da Legislação Federal.
Todas as ofertas e lances efetuados por Habilitados são de sua inteira responsabilidade. Todos os lances
ficarão registrados no sistema com a data e horário em que forem lançados. Para os arremates Online
deverá ser confirmado o depósito e/ou TED em até 24 (vinte e quatro) horas e caso não ocorra o devedor
será encaminhado à cobrança e o lote repassado ao Segundo Maior Lance e, assim, sucessivamente. Ao
inadimplente recairão multas, restrições à conta, impedimento de negociar com o Poder Público por até 2
(dois) anos, cobranças judiciais além de Protestos e Inscrições em Cadastros de Devedores.
3.6. Em caso de desistência do arrematante em relação à aquisição feita, assim considerada, também a
devolução de cheque representativo do pagamento, sem justo motivo, o mesmo incidirá em multa
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do bem arrematado, em favor do Município de Cotiporã,
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 arrematante Não assiste ao arrematante o direito de desistência. O arrematante estará
sujeito às penalidades indicadas no art. 87, incisos III e IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Ainda, aos arrematantes faltosos serão aplicadas as 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
3.7. O Leilão Público lançado por este Edital será realizado pelo Leiloeiro Público Oficial Volnei Zaccarias,
matriculado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 151/99, designado pela Portaria
Municipal nº 9.033/2018 nos termos do contrato firmado, ao qual o arrematante deverá pagar comissão
de 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) bem(ns) móveis adquirido(s) e/ou 6% (seis por cento) sobre o
valor do(s) bem(ns) imóveis adquirido(s).
3.8. O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN o veículo arrematado, para sua propriedade, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua retirada, sob pena do veículo ser recolhido, conforme o
art. 123, I e § 1º da Lei nº 9.503/97.

3.9. Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o veículo
como
pertencente ao Município de Cotiporã, após a concretização da alienação.
3.10 A transferência da propriedade, bem como todas as despesas de tradição do veículo, correrá à
conta do respectivo arrematante.
3.11 De acordo com o art. 358 do Código Penal; “Todo aquele que impedir, perturbar, ou fraudar a
arrematação; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio ilícito ou de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará incurso na pena de detenção de (02) meses a (01)
ano, ou multa , além de pena a violência.”

4 - TRADIÇÃO DO OBJETO
4.1. O bem será entregue ao arrematante no ato da integralização do pagamento ao Município e da
comissão do Leiloeiro, acompanhado do respectivo auto de arrematação, juntamente com os documentos
legais mencionados no item 2.3 deste Edital (através do documento de transferência devendo ser
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assinado pelo comprador e vendedor, com reconhecimento de firma, com o qual será efetuada a
comunicação de venda), ressalvado à Administração o direito à prévia compensação de cheques dados
em pagamento, e só após tal fato, efetuar a tradição do objeto.
4.2. O prazo máximo para a retirada do bem arrematado é de 10 (dez) dias úteis a contar da data em que
o pagamento se completar. Transcorrido o prazo de retirada sem que ela tenha ocorrido, o Município de
Cotiporã/RS ficará eximido de toda e qualquer responsabilidade pela perda total ou parcial e/ou avaria
que venha a ocorrer no bem arrematado e não retirado no prazo estabelecido. Não ocorrendo a retirada
de bem no prazo estabelecido, o arrematante será considerado desistente, não sendo necessária
notificação judicial ou extrajudicial por parte do Município, perdendo assim o direito aos os bens
arrematados, os quais irão fazer parte novamente do Patrimônio do Município de Cotiporã, e poderão
ser leiloados em um novo leilão
4.3. A remoção dos bens arrematados será de responsabilidade do arrematante, como serviço de mãode-obra e equipamentos necessários para carregamento dos mesmos, não cabendo ao Município e ao
Leiloeiro nenhuma obrigação e responsabilidade na execução dos mesmos.
4.4. Ocorrendo perda total ou parcial do bem arrematado no interregno de tempo entre a data do
arremate e da retirada do bem arrematado, quando ainda não houver o direito de retirada do bem
adquirido, que impeça a entrega do mesmo, quando exigível, por culpa do Município, ou mesmo sem
culpa, se lhe couber o risco, na forma do Código Civil, o negócio se resolverá mediante a restituição do
valor pago, atualizado pela variação do IGPM-FGV, no período que mediar entre a arrematação e a
restituição.
4.5. Na hipótese de o arrematante estar enquadrado como contribuinte do imposto estadual (ICMS)
deverá o mesmo emitir Nota Fiscal de entrada para permitir o trânsito legal do bem arrematado do local
do Leilão até seu estabelecimento. Será da responsabilidade do arrematante o pagamento de guia, bem
como toda documentação necessária, caso for transportar o bem de um Estado para outro.
4.6. Em se tratando de veículos, no momento da retirada do bem, mesmo que não haja sido transferido
para o seu nome junto ao DETRAN, o arrematante assume a partir desta data toda e qualquer
responsabilidade civil e criminal por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros ou
qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolvam o referido veículo ou máquina.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1. A participação no presente Leilão implica na concordância e aceitação de todos os termos e
condições deste Edital de Leilão Público, bem como submissão às demais obrigações legais
decorrentes.
5.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o
primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
5.3. Poderá o Município revogar o presente processo por razões de interesse público comprovado, ou
anulá-lo por ilegalidade, não gerando, no último caso, obrigação de indenizar, salvo o disposto no
parágrafo único do art.59 da Lei Federal em tela.
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5.4. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Veranópolis/RS, para dirimir
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer,
por mais privilegiado que seja.

Cotiporã, 25 de outubro de 2018
Examinado e Aprovado:

ALAN MARTINS DAS CHAGAS
Assessoria Jurídica - OAB-RS N.º 57.674

JOSÉ CARLOS BREDA
Prefeito Municipal
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