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L E I L Ã O 

 

   EDITAL DE LEILÃO Nº001/2015 

 

 

  O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do 

Espírito Santo, com base no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, Lei 

nº8.666/93 e Lei Municipal nº1.189, de 25 de maio de 2015, faz saber a todos 

os interessados, que realizará LEILÃO no próximo dia 19 de junho de 2015, a 

partir das 14:00 horas, na garagem da Prefeitura, localizada à rua Projetada, 

s/nº, atrás da concessionária FIAT, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante, E. 

Santo, licitação na forma LEILÃO PRESENCIAL, para alienação das máquinas 

abaixo relacionadas e no estado em que se encontram nos termos que se 

seguem: 

  1 - Características das máquinas e preço mínimo: 

 

I- Uma máquina Retro-escavadeira VOLVO, modelo BL60 4X4, 
cabine aberta, série 20485, ano 2011, pelo valor mínimo de R$65.000,00 
(sessenta e cinco mil reais). 

 

II- Uma máquina Motoniveladora CATERPILLAR, modelo 120G, 
cabine fechada, série 4HD02018, ano 1993, pelo valor mínimo de R$60.000,00 
(sessenta mil reais). 

 

III- Uma máquina Motoniveladora CATERPILLAR, modelo 120H, 
cabine aberta, série SFM2017, ano 2001, pelo valor mínimo de R$100.000,00 
(cem mil reais). 
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IV- Uma máquina Pá Carregadeira de rodas, CATERPILLAR, cabine 
aberta, modelo 924GZ, série RTA00781, ano 2007, pelo valor mínimo de 
R$70.000,00 (setenta mil reais). 

 

V- Um trator de pneu VALTRA, cabine aberta, modelo A785 4X4, 
série 4174685, ano 2000, pelo valor mínimo de R$25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais). 

 

VI- Um trator cortador de grama MURRAY/TRAPP, modelo 
42L18G60X8A, especificações técnicas: 18,5 HP 42” cut, série 071111D001130, 
ano 2011, pelo valor mínimo de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais). 

 
 

VII- Um trator cortador de grama MURRAY/TRAPP, modelo 
42L15G60X8A, especificações técnicas: 15,5 HP 42” cut, série 061708D001073, 
ano 2008, pelo valor mínimo de R$800,00 (oitocentos reais). 

 

VIII- Um veículo Minibus DUCATO - passageiros FIAT, chassis 
93W245L3382019849, cor branca, placa MRD 7759, ano 2007/2008 - diesel, 
pelo valor mínimo de R$30.000,00 (trinta mil reais). 

 

IX- Um veículo Kombi Furgão - passageiros VOLKSVAGEN, chassis 
9BWZZZ231VP0000133, cor branca, placa MPK 4083, ano 1997 - gasolina, pelo 
valor mínimo de R$3.000,00 (três mil reais). 

 

X- Um veículo Kombi Furgão - passageiros VOLKSVAGEN, chassis 
9BWZZZ237VP042102, cor branca, placa MPP 4771, ano 1997/1998 - gasolina, 
pelo valor mínimo de R$3.000,00 (três mil reais). 

 

XI- Um veículo Kombi Furgão - passageiros VOLKSVAGEN, chassis 
9BWZZZ23ZRP023281, cor branca, placa MRT 0599, ano 1994 - gasolina, pelo 
valor mínimo de R$3.000,00 (três mil reais). 

 

XII- Um veículo Bora - passageiros VOLKSVAGEN, chassis 
3VWSY49M36M032183, cor preta, placa MQC 8167, ano 2006 - gasolina, pelo 
valor mínimo de R$20.000,00 (vinte mil reais). 
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2- As máquinas serão vendidas em lances individuais e pela 

melhor oferta, observado o preço mínimo do Edital. 

3 - Qualquer interessado poderá participar do leilão e os lances 

serão apresentados na hora e local indicados ao leiloeiro nomeado para o 

ato, que atendidas as normas deste Edital e às condições estabelecidas no 

anexo I, venderá o bem pela melhor oferta. 

4 - Após a arrematação, o arrematante terá o prazo de 10 (dez) 

dias para efetuar o pagamento do valor do lance vencedor e só após a 

quitação poderá retirar o bem arrematado. 

5 – No caso de não ocorrer a venda por falta de lance ou 

ocorrendo a falta de pagamento no prazo previsto, será o bem levado a novo 

leilão a ser designado para nova data. 

  6 - Este Edital será fixado a partir desta data, na sede da 

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante e publicado nos jornais de 

circulação no Município. 

 

  Venda Nova do Imigrante, 29 de maio de 2015  

 

 

    DALTON PERIM 

    Prefeito Municipal   

 

 

 


