
AVISO
EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2010 EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2010

O Prefeito  do  Município de  Campos  Novos  –  SC,  de  acordo com a Lei  nº  8.666/93 e
alterações  posteriores,  torna  público  que  se  acha  aberto  a  realização  de  Licitação  nº 136/2010, na
modalidade de Leilão, Edital de Leilão Público nº 002/2010, que realizará no dia 20 de  dezembro de 2010,
às 09 horas, nas dependências da Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Campos Novos, sito à Rua
Expedicionário João Batista de Almeida, 323.  O Leilão será para alienação de veículos,  equipamentos,
máquinas, materiais e sucatas em geral, no estado de conservação em que se encontram, considerados
inservíveis para a Administração.
I – Bens a serem alienados:
Nº DESCRIÇÃO DO LOTE Valor

Mínimo
01 01 (um) Veículo modelo Fiat Uno Eletronic, ano e modelo 1994, cor Verde, a gasolina,

placa BOJ-8772, chassi nº 9BD146000R5179486, renavam nº 617.540.373; 4.000,00
02 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1990, cor branca, a

diesel,  placa  LYK-7970,  chassi  nº  9BG753NXLLC030236,  renavam  552.771.422,  com
motor quebrado; 5000,00

03 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1.990, cor branca, a
diesel,  placa  LXP-1540,  chassi  nº  9BG753NXLLCO26328,  renavam  552.770.957,  com
motor quebrado; 8.000,00

04 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1.990, cor branca, a
diesel, placa MAS-5736, chassi nº 9BG753NXLLC026116, renavam nº 552.770.965, com
motor quebrado; 8.000,00

05 01 (um) Veículo modelo Kia Besta, ano e modelo 1999/2000, cor branca, a diesel, placa
MAU-9494, chassi nº KNHTR7312Y7505413, renavam 737.931.744; 9.000,00

06 01 (uma) Camionete modelo Ford F-4000, ano e modelo 1978, cor branca, a diesel, placa
MBI-6199, chassi nº A7GUY17905, renavam 552.746.630; 10.000,00

07 Veículo modelo Kia Besta AMB, ambulância, ano e modelo 2001, cor branca, a diesel,
placa MBE-0633, chassi nº KNFTRB11217050337, renavam nº 759.012.156, sem alguns
equipamentos; 15.000,00

08 01 (um) Veículo ônibus Scania S112 65, 305 cv, ano e modelo 1987, cor branca, sem
bancos, chassi nº 9BSSC4X2ZH3402192, renavam 390157767; 20.000,00

09 01 (uma) Bomba de água com motor Volkswagen 1300; 300,00
10 Sucatas de: Aparelho de Raios-X, estufa de esterilização, cadeira odontológica, arquivos

de aço, máquinas de costura industrial,  geladeiras, cadeiras diversas, mesas de metal,
suportes  para  lixeiras  de  metal,  fogões  a  gás  industrial,  fornos  industriais,  fogões  de
cozinha a gás, berços de ferro, forno elétrico de cozinha a gás e bebedouro elétrico;
Sucatas de alumínio em trilhos;
Sucatas de: aparelhos de som, máquinas de escrever, ventiladores, computadores (CPU),
monitores,  mimiógrafos,  microscópio,  impressoras,  secadora  de  roupas,  retro-projetor,
calhas  para  lâmpadas  fluorescentes,  quadros  de  madeira,  quadros  negros,  furadores,
tanques, cadeiras de bebe e mesas de escritório em madeira.

200,00

11 Sucatas  de:  CPUs  de  micro  computadores,  monitores,  teclados,  impressoras,
estabilizadores, calculadoras de mesa, aparelhos telefônicos, rádio AM/FM, máquinas de
escrever,  aquecedores,  centrais  telefônicas,  bandejões  metálicos,  transformadores  de
voltagem, camas de ferro, mesas de ferro, relógios de parede e ventiladores; 
Sucatas de: aparelhos de  pressão,  braçadeiras  para  aparelhos  de  pressão,  balanças,
marmitas plásticas, cautério marca Emui, detectores fetais e serra de gesso. 200,00

12 Sucatas de: Cadeira odontológica Olsen, cuspideira odontológica refletor  odontológico,
aparelho sonar portátil, compressor de ar Dabi Atlante, contra ângulo Dabi Atlante, série nº
C24105,  maca ginecológica, estufa Dabi Atlante, para esterilização, balanças, balanças
para bebê, Mictórios e Baldes de aços inox com instrumentos cirúrgicos. 100,00

13 Sucatas de: Impressoras,  estabilizadores  de  voltagem,  aparelhos  telefônicos  diversos,
caixas de som para computador,  aparelho de TV 20, frigobar, ventiladores, cortador de
grama, porta de vidro com grade, fogões a gás e arquivos de aço;
Sucatas de materiais eletrônicos, cirúrgicos, de escritório e de manutenção;
Sucatas de aparelhos de pressão;
Sucatas em aço inox de instrumentos cirúrgicos e odontológicos. 100,00



14 Aproximadamente 5500 (cinco mil) telhas de concreto tipo Coppo Venetto, marca Coral
Telhas, cor cinza pérola, usadas, no estado em que se encontram. 2.500,00

15 Pneus usados para reciclagem com as seguintes quantidades e medidas:
10 und. 205/70R15, 08 und. 205/75R16, 04 und. 175/70R14 e 21 und. 175/70R13. 400,00

16 Sucata de britador marca Aço Paulista, modelo 4230 C, com rebritador 50T, quadro de
comando completo, motores em bom funcionamento, treliças e esteiras de transporte de
material; 79.000,00

17 Sucata de mobilete sem funcionamento. 100,00
18 Usina de asfalto, modelo Super Usina de Solos USC2, marca Clemente Cifali S.A., ano de

fabricação 1984, com tanque de aquecimento, em perfeito funcionamento. 49.000,00

                       Maiores informações e o Edital completo poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal,
Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, junto à Diretoria de Compras e Licitações, ou no site:
www.camposnovos.sc.gov.br, ou pelo telefone (49) 3541-6200 de segunda à sexta-feira, das 13 às 17 hs.

Campos Novos, 03 de dezembro de 2010.

Vilibaldo Erich Schmid
Prefeito Municipal



LAUDO DE INSERVIBILIDADE E AVALIAÇÃO DE BENS
Aos 17 dias do mês de novembro de 2010, reuniram-se os membros da Comissão nomeada

pela Portaria nº 1154/2010, com prazo prorrogado através da Portaria nº 1193/2010, com a finalidade de
determinar  o  grau  de  inservibilidade  de  bens  públicos  e  atribuir  respectivos  valores.  Após  minuciosa
verificação constatou-se a existência de bens imóveis (autorizados para alienação através da Lei Municipal
nº  3145/06),  veículos,  máquinas  e  equipamentos  que  a  comissão,  considerando  o  estado  geral,  sua
capacidade de atender as necessidades do serviço público, o estado de obsolência, o custo da guarda,
estocagem e depreciação, considerou como inservíveis e atribuiu os respectivos valores:

Nº DESCRIÇÃO DO LOTE Valor
Mínimo

01 01 (um) Veículo modelo Fiat Uno Eletronic, ano e modelo 1994, cor Verde, a gasolina,
placa BOJ-8772, chassi nº 9BD146000R5179486, renavam nº 617.540.373; 4.000,00

02 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1990, cor branca, a
diesel,  placa  LYK-7970,  chassi  nº  9BG753NXLLC030236,  renavam  552.771.422,  com
motor quebrado; 5000,00

03 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1.990, cor branca, a
diesel,  placa  LXP-1540,  chassi  nº  9BG753NXLLCO26328,  renavam  552.770.957,  com
motor quebrado; 8.000,00

04 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1.990, cor branca, a
diesel, placa MAS-5736, chassi nº 9BG753NXLLC026116, renavam nº 552.770.965, com
motor quebrado; 8.000,00

05 01 (um) Veículo modelo Kia Besta, ano e modelo 1999/2000, cor branca, a diesel, placa
MAU-9494, chassi nº KNHTR7312Y7505413, renavam 737.931.744; 9.000,00

06 01 (uma) Camionete modelo Ford F-4000, ano e modelo 1978, cor branca, a diesel, placa
MBI-6199, chassi nº A7GUY17905, renavam 552.746.630; 10.000,00

07 Veículo modelo Kia Besta AMB, ambulância, ano e modelo 2001, cor branca, a diesel,
placa MBE-0633, chassi nº KNFTRB11217050337, renavam nº 759.012.156, sem alguns
equipamentos; 15.000,00

08 01 (um) Veículo ônibus Scania S112 65, 305 cv, ano e modelo 1987, cor branca, sem
bancos, chassi nº 9BSSC4X2ZH3402192, renavam 390157767; 20.000,00

09 01 (uma) Bomba de água com motor Volkswagen 1300; 300,00
10 Sucatas de: Aparelho de Raios-X, estufa de esterilização, cadeira odontológica, arquivos

de aço, máquinas de costura industrial,  geladeiras, cadeiras diversas, mesas de metal,
suportes  para  lixeiras  de  metal,  fogões  a  gás  industrial,  fornos  industriais,  fogões  de
cozinha a gás, berços de ferro, forno elétrico de cozinha a gás e bebedouro elétrico;
Sucatas de alumínio em trilhos;
Sucatas de: aparelhos de som, máquinas de escrever, ventiladores, computadores (CPU),
monitores,  mimiógrafos,  microscópio,  impressoras,  secadora  de  roupas,  retro-projetor,
calhas  para  lâmpadas  fluorescentes,  quadros  de  madeira,  quadros  negros,  furadores,
tanques, cadeiras de bebe e mesas de escritório em madeira.

200,00

11 Sucatas  de:  CPUs  de  micro  computadores,  monitores,  teclados,  impressoras,
estabilizadores, calculadoras de mesa, aparelhos telefônicos, rádio AM/FM, máquinas de
escrever,  aquecedores,  centrais  telefônicas,  bandejões  metálicos,  transformadores  de
voltagem, camas de ferro, mesas de ferro, relógios de parede e ventiladores; 
Sucatas de: aparelhos de  pressão,  braçadeiras  para  aparelhos  de  pressão,  balanças,
marmitas plásticas, cautério marca Emui, detectores fetais e serra de gesso. 200,00

12 Sucatas de: Cadeira odontológica Olsen,  cuspideira odontológica refletor  odontológico,
aparelho sonar portátil, compressor de ar Dabi Atlante, contra ângulo Dabi Atlante, série nº
C24105,  maca ginecológica, estufa Dabi  Atlante,  para esterilização, balanças,  balanças
para bebê, Mictórios e Baldes de aços inox com instrumentos cirúrgicos. 100,00

13 Sucatas de: Impressoras,  estabilizadores  de  voltagem,  aparelhos  telefônicos  diversos,
caixas de som para computador, aparelho de TV 20, frigobar,  ventiladores, cortador de
grama, porta de vidro com grade, fogões a gás e arquivos de aço;
Sucatas de materiais eletrônicos, cirúrgicos, de escritório e de manutenção;
Sucatas de aparelhos de pressão;
Sucatas em aço inox de instrumentos cirúrgicos e odontológicos. 100,00

14 Aproximadamente 5500 (cinco mil) telhas de concreto tipo Coppo Venetto, marca Coral
Telhas, cor cinza pérola, usadas, no estado em que se encontram. 2.500,00



15 Pneus usados para reciclagem com as seguintes quantidades e medidas:
10 und. 205/70R15, 08 und. 205/75R16, 04 und. 175/70R14 e 21 und. 175/70R13. 400,00

16 Sucata de britador marca Aço Paulista, modelo 4230 C, com rebritador 50T, quadro de
comando completo, motores em bom funcionamento, treliças e esteiras de transporte de
material; 79.000,00

17 Sucata de mobilete sem funcionamento. 100,00
18 Usina de asfalto, modelo Super Usina de Solos USC2, marca Clemente Cifali S.A., ano de

fabricação 1984, com tanque de aquecimento, em perfeito funcionamento. 49.000,00

Obs: Lotes nºs. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 14, 16, 17 e 18, estão depositados na Secretaria de Obras;
Lotes de números 07, 12, 13 e 15, estão depositados na Secretaria de Saúde;
Lotes de números 10, estão depositados na Secretaria de Educação;
Lote de número 11, está depositado na Fundação Hospitalar Dr. José Athanásio.

Obs: Lotes de números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, são propriedade
da Prefeitura Municipal de Campos Novos;
Lotes de números 07, 12, 13, 14 e 15, são propriedade do Fundo Municipal de Saúde;
Lote de número 11, é propriedade da Fundação Hospitalar Dr. José Athanásio.

Campos Novos, 17 de novembro de 2010.

Cristiano R. Peixoto Carlito Luiz Durli Nilson A. Rossi



D E S P A C H O

Acolho  e  aprovo  Laudo  de  Inservibilidade  e  Avaliação  de  bens,

apresentado pela Comissão nomeada pela Portaria 1.154/2010, e determino

à  Secretaria  da  Fazenda  e  Administração  que  promova  os  demais  atos

administrativos para levar a leilão os bens constantes do laudo.

Campos Novos, 18 de novembro de 2010.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal



DESPACHO DO PREFEITO

DE: Gabinete

PARA: Secretaria da Fazenda e Administração

Considerando  que  existem  bens  públicos  inservíveis  ou

obsoletos, determino à Secretaria da Fazenda e Administração que proceda

aos demais atos administrativos, para desencadear o processo de alienação.

Campos Novos, 18 de novembro de 2010.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal



EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2010
O Prefeito  do  Município de  Campos  Novos  –  SC,  de  acordo com a Lei  nº  8.666/93 e

alterações  posteriores,  torna  público  que  se  acha  aberto  a  realização  de  Licitação  nº  136/2010, na
modalidade de Leilão, Edital de Leilão Público nº 002/2010, que realizará no dia 20 de dezembro de 2010,
às 09 horas, nas dependências da Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Campos Novos, sito à Rua
Expedicionário João Batista de Almeida, 323.  O Leilão será para alienação de veículos,  equipamentos,
máquinas, materiais e sucatas em geral, no estado de conservação em que se encontram, considerados
inservíveis para a Administração.
I – Bens a serem alienados:
Nº DESCRIÇÃO DO LOTE Valor

Mínimo
01 01 (um) Veículo modelo Fiat Uno Eletronic, ano e modelo 1994, cor Verde, a gasolina,

placa BOJ-8772, chassi nº 9BD146000R5179486, renavam nº 617.540.373; 4.000,00
02 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1990, cor branca, a

diesel,  placa  LYK-7970,  chassi  nº  9BG753NXLLC030236,  renavam  552.771.422,  com
motor quebrado; 5000,00

03 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1.990, cor branca, a
diesel,  placa  LXP-1540,  chassi  nº  9BG753NXLLCO26328,  renavam  552.770.957,  com
motor quebrado; 8.000,00

04 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1.990, cor branca, a
diesel, placa MAS-5736, chassi nº 9BG753NXLLC026116, renavam nº 552.770.965, com
motor quebrado; 8.000,00

05 01 (um) Veículo modelo Kia Besta, ano e modelo 1999/2000, cor branca, a diesel, placa
MAU-9494, chassi nº KNHTR7312Y7505413, renavam 737.931.744; 9.000,00

06 01 (uma) Camionete modelo Ford F-4000, ano e modelo 1978, cor branca, a diesel, placa
MBI-6199, chassi nº A7GUY17905, renavam 552.746.630; 10.000,00

07 Veículo modelo Kia Besta AMB, ambulância, ano e modelo 2001, cor branca, a diesel,
placa MBE-0633, chassi nº KNFTRB11217050337, renavam nº 759.012.156, sem alguns
equipamentos; 15.000,00

08 01 (um) Veículo ônibus Scania S112 65, 305 cv, ano e modelo 1987, cor branca, sem
bancos, chassi nº 9BSSC4X2ZH3402192, renavam 390157767; 20.000,00

09 01 (uma) Bomba de água com motor Volkswagen 1300; 300,00
10 Sucatas de: Aparelho de Raios-X, estufa de esterilização, cadeira odontológica, arquivos

de aço, máquinas de costura industrial,  geladeiras, cadeiras diversas, mesas de metal,
suportes  para  lixeiras  de  metal,  fogões  a  gás  industrial,  fornos  industriais,  fogões  de
cozinha a gás, berços de ferro, forno elétrico de cozinha a gás e bebedouro elétrico;
Sucatas de alumínio em trilhos;
Sucatas de: aparelhos de som, máquinas de escrever, ventiladores, computadores (CPU),
monitores,  mimiógrafos,  microscópio,  impressoras,  secadora  de  roupas,  retro-projetor,
calhas  para  lâmpadas  fluorescentes,  quadros  de  madeira,  quadros  negros,  furadores,
tanques, cadeiras de bebe e mesas de escritório em madeira.

200,00

11 Sucatas  de:  CPUs  de  micro  computadores,  monitores,  teclados,  impressoras,
estabilizadores, calculadoras de mesa, aparelhos telefônicos, rádio AM/FM, máquinas de
escrever,  aquecedores,  centrais  telefônicas,  bandejões  metálicos,  transformadores  de
voltagem, camas de ferro, mesas de ferro, relógios de parede e ventiladores; 
Sucatas de: aparelhos de  pressão,  braçadeiras  para  aparelhos  de  pressão,  balanças,
marmitas plásticas, cautério marca Emui, detectores fetais e serra de gesso. 200,00

12 Sucatas de: Cadeira odontológica Olsen, cuspideira odontológica refletor  odontológico,
aparelho sonar portátil, compressor de ar Dabi Atlante, contra ângulo Dabi Atlante, série nº
C24105,  maca ginecológica, estufa Dabi Atlante, para esterilização, balanças, balanças
para bebê, Mictórios e Baldes de aços inox com instrumentos cirúrgicos. 100,00

13 Sucatas de: Impressoras,  estabilizadores  de  voltagem,  aparelhos  telefônicos  diversos,
caixas de som para computador,  aparelho de TV 20, frigobar, ventiladores, cortador de
grama, porta de vidro com grade, fogões a gás e arquivos de aço;
Sucatas de materiais eletrônicos, cirúrgicos, de escritório e de manutenção;
Sucatas de aparelhos de pressão;
Sucatas em aço inox de instrumentos cirúrgicos e odontológicos. 100,00



14 Aproximadamente 5500 (cinco mil) telhas de concreto tipo Coppo Venetto, marca Coral
Telhas, cor cinza pérola, usadas, no estado em que se encontram. 2.500,00

15 Pneus usados para reciclagem com as seguintes quantidades e medidas:
10 und. 205/70R15, 08 und. 205/75R16, 04 und. 175/70R14 e 21 und. 175/70R13. 400,00

16 Sucata de britador marca Aço Paulista, modelo 4230 C, com rebritador 50T, quadro de
comando completo, motores em bom funcionamento, treliças e esteiras de transporte de
material; 79.000,00

17 Sucata de mobilete sem funcionamento. 100,00
18 Usina de asfalto, modelo Super Usina de Solos USC2, marca Clemente Cifali S.A., ano de

fabricação 1984, com tanque de aquecimento, em perfeito funcionamento. 49.000,00

Obs: Lotes nºs. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 14, 16, 17 e 18, estão depositados na Secretaria de Obras;
Lotes de números 07, 12, 13 e 15, estão depositados na Secretaria de Saúde;
Lotes de números 10, estão depositados na Secretaria de Educação;
Lote de número 11, está depositado na Fundação Hospitalar Dr. José Athanásio.

Obs: Lotes de números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 14, 16, 17 e 18 são propriedade da Prefeitura
Municipal de Campos Novos;
Lotes de números 07, 12, 13, 14 e 15, são propriedade do Fundo Municipal de Saúde;
Lote de número 11, é propriedade da Fundação Hospitalar Dr. José Athanásio.

II – Disposições Gerais:
1. Os veículos, equipamentos, máquinas, materiais e sucatas em geral, objetos do presente Leilão, serão

arrematados pelo maior lance oferecido, à vista ou mediante sinal de 30% como garantia.  O saldo
deverá ser pago até a data da retirada, devendo ocorrer dentro de 10 (dez) dias consecutivos leilão.

2. Os pagamentos dos saldos restantes, para aqueles que optarem, deverão ser realizados através de

depósito bancário identificado, nas contas correntes indicadas nos itens de nºs 03, 04 e 05, do presente
Edital;

2.1 - Serão comprovados os pagamentos dos lotes, através do comprovante de depósito, direto no caixa da
agência bancária de cada conta indicada;
2.2 - Não serão aceitos como comprovação, depósitos efetuados em caixas eletrônicos.

3. Os Lotes de números: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 14, 16, 17 e 18, são propriedade da Prefeitura

Municipal de Campos Novos, sendo que os recursos provenientes da alienação dos mesmos, devem ser
depositados no Banco Caixa Econômica Federal,  agência nº 0851, conta corrente nº 8-2, em nome da
Prefeitura Municipal de Campos Novos – Alienação de Bens Móveis e Imóveis.

4. Os Lotes de números 07, 12, 13, 14 e 15, são propriedade do Fundo Municipal de Saúde, sendo que
osrecursos provenientes da alienação dos mesmos, devem ser depositados no Banco do Brasil, agência nº
0685-8, conta corrente nº 17559-5, em nome da Fundo Municipal de Saúde – Alienação de Bens Móveis e
Imóveis.

5. O Lote de número 11, é propriedade da Fundação Hospitalar Dr. José Athanásio, sendo que os recursos
provenientes da alienação dos mesmos, devem ser depositados no Banco do Brasil, agência nº 0685-8,
conta corrente nº 194057-0, em nome da FHJA – Alienação de Bens Móveis e Imóveis.

6. Descumpridos os prazos para integralização do valor de arrematação, perderá o arrematante, em favor
do Município, a importância do sinal,  ficando o Município totalmente liberado para proceder a nova
venda, independente de notificação ou interpelação de qualquer natureza.

7. Fica  estabelecido  o  prazo de 10  (dez)  dias  consecutivos,  após  o  leilão,  para  a  retirada dos  bens
arrematados, findo este prazo, ficará o arrematante sujeito ao pagamento de uma taxa de permanência
de 2% ao dia, calculada sobre o valor da venda, até o 30º dia consecutivo, da data da arrematação,
quando então,  a venda será considerada nula e  os  veículos,  equipamentos,  máquinas,  materiais e
sucatas em geral, revertidos ao Patrimônio Público, sem que caiba indenização ao arrematante.

8. Os veículos, equipamentos, máquinas, materiais e sucatas em geral, serão leiloados no estado em que
se encontram, não cabendo ao Município, qualquer responsabilidade quanto ao conserto, reparos ou
providências referente ao transporte dos veículos, equipamentos, máquinas, materiais e sucatas em
geral vendidas através do presente Leilão.

9. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, nem devolução, pedidos de restituições de



quantias ou abatimentos de preço, quaisquer que sejam os motivos alegados.

10. Os  arrematantes  não  poderão  através  de  aquisições,  compensar  créditos  existentes  com  esta
Municipalidade.

11. O Município poderá agrupar ou retirar quaisquer veículos, equipamentos, máquinas, materiais e sucatas
em geral do leilão a seu exclusivo critério até o momento de sua realização.

12. Fica vedada a participação de funcionários e pessoas diretamente vinculadas aos quadros funcionais da
Administração  Municipal  de  Campos  Novos,  direta  ou  indireta,  na  arrematação  dos  veículos,
equipamentos, máquinas, materiais e sucatas em geral, do presente leilão.

13. Os  veículos,  equipamentos,  máquinas,  materiais  e  sucatas  em  geral,  indicados  encontram-se

depositados nos seguintes locais:  Lotes nºs. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09,  14, 16, 17 e 18, estão
depositados  na  Secretaria  de  Obras;   Lotes  de  números  07,  12,  13  e  15,  estão  depositados  na
Secretaria de Saúde;  Lotes de números 10, está depositado na Secretaria  de Educação;  Lote de
número 11, está depositado na Fundação Hospitalar Dr. José Athanásio.

14. Fica marcada a data até  20 de dezembro de 2010, ás 9  horas, para que os interessados possam

visitar  ou  examinar  os  Lotes do  presente leilão,  nos locais  de  depósito,  citados  no  item nº  13,  do
presente edital.

15. O arrematante terá um prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, para regularização de transferência de
propriedade, sendo que as despesas correrão exclusivamente por sua conta.

16. Onde este Edital de Leilão Público for omisso, prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93,
independente de menção expressa.

17. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, Rua Expedicionário João
Batista de Almeida, 323, junto ao Setor de Compras, ou pelo telefone (49) 3541-6200 de segunda à
sexta-feira, das 13 às 17 horas.

Campos Novos,03 de dezembro de 2010.

Vilibaldo Erich Schmid
Prefeito Municipal



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 1 - 01 (um) Veículo modelo Fiat Uno Eletronic, ano e modelo 1994, cor Verde, a gasolina, placa BOJ-

8772, chassi nº 9BD146000R5179486, renavam nº 617.540.373;

R$4.000,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 2 - 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1990, cor branca, a diesel, placa

LYK-7970, chassi nº 9BG753NXLLC030236, renavam 552.771.422, com motor quebrado;
R$5.000,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 3 - 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1.990, cor branca, a diesel, placa

LXP-1540, chassi nº 9BG753NXLLCO26328, renavam 552.770.957, com motor quebrado;
R$8.000,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 4- 01 (um) Caminhão basculante GM Matra M22 753, ano e modelo 1.990, cor branca, a diesel, placa

MAS-5736, chassi nº 9BG753NXLLC026116, renavam nº 552.770.965, com motor quebrado;
R$8.000,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 5-01 (um) Veículo modelo Kia Besta, ano e modelo 1999/2000, cor branca, a diesel, placa MAU-9494,

chassi nº KNHTR7312Y7505413, renavam 737.931.744;
R$9.000,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 6-01 (uma) Camionete modelo Ford F-4000, ano e modelo 1978, cor branca, a diesel, placa MBI-

6199, chassi nº A7GUY17905, renavam 552.746.630;
R$10.000,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 7-  (Veículo modelo Kia Besta AMB, ambulância, ano e modelo 2001, cor branca, a diesel, placa MBE-

0633, chassi nº KNFTRB11217050337, renavam nº 759.012.156, sem alguns equipamentos;
R$15.000,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 8-  01 (um) Veículo ônibus Scania S112 65, 305 cv, ano e modelo 1987, cor branca, sem bancos,

chassi nº 9BSSC4X2ZH3402192, renavam 390157767;
R$20.000,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 9- 01 (uma) Bomba de água com motor Volkswagen 1300;

R$300,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 10-Sucatas de: Aparelho de Raios-X, estufa de esterilização, cadeira odontológica, arquivos de aço,

máquinas de costura industrial, geladeiras, cadeiras diversas, mesas de metal, suportes para lixeiras de
metal, fogões a gás industrial, fornos industriais, fogões de cozinha a gás, berços de ferro, forno elétrico de
cozinha a gás e bebedouro elétrico;
Sucatas de alumínio em trilhos;
Sucatas  de: aparelhos  de  som,  máquinas  de  escrever,  ventiladores,  computadores  (CPU),  monitores,
mimiógrafos,  microscópio,  impressoras,  secadora  de  roupas,  retro-projetor,  calhas  para  lâmpadas
fluorescentes,  quadros de madeira,  quadros negros,  furadores,  tanques,  cadeiras  de  bebe e mesas de
escritório em madeira.
R$200,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE   11-  Sucatas de: CPUs de micro computadores, monitores, teclados, impressoras, estabilizadores,

calculadoras de mesa, aparelhos telefônicos, rádio AM/FM, máquinas de escrever, aquecedores, centrais
telefônicas, bandejões metálicos, transformadores de voltagem, camas de ferro, mesas de ferro, relógios de
parede e ventiladores; 
Sucatas de: aparelhos de pressão, braçadeiras para aparelhos de pressão, balanças, marmitas plásticas,
cautério marca Emui, detectores fetais e serra de gesso.
R$200,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 12-Sucatas de: Cadeira odontológica Olsen, cuspideira odontológica refletor odontológico, aparelho

sonar  portátil,  compressor  de  ar  Dabi  Atlante,  contra  ângulo  Dabi  Atlante,  série  nº  C24105,  maca
ginecológica, estufa Dabi Atlante, para esterilização, balanças, balanças para bebê, Mictórios e Baldes de
aços inox com instrumentos cirúrgicos.
R$100,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 13-Sucatas de: Impressoras, estabilizadores de voltagem, aparelhos telefônicos diversos, caixas de

som para computador, aparelho de TV 20, frigobar, ventiladores, cortador de grama, porta de vidro com
grade, fogões a gás e arquivos de aço;
Sucatas de materiais eletrônicos, cirúrgicos, de escritório e de manutenção;
Sucatas de aparelhos de pressão;
Sucatas em aço inox de instrumentos cirúrgicos e odontológicos.
R$100,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 14- Aproximadamente 5500 (cinco mil) telhas de concreto tipo Coppo Venetto, marca Coral
Telhas, cor cinza pérola, usadas, no estado em que se encontram.
R$2.500,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 15-Pneus usados para reciclagem com as seguintes quantidades e medidas:
10 und. 205/70R15, 08 und. 205/75R16, 04 und. 175/70R14 e 21 und. 175/70R13.
R$400,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 16-Sucata de britador  marca Aço Paulista,  modelo  4230 C,  com rebritador  50T,  quadro  de
comando completo, motores em bom funcionamento, treliças e esteiras de transporte de material;
R$79.000,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 17- Sucata de mobilete sem funcionamento
R$100,00
Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010



PLANILHA DE ARREMATAÇÃO

LEILÃO 02/2010

LOTE 18-  Usina  de  asfalto,  modelo  Super  Usina  de  Solos  USC2,  marca Clemente  Cifali  S.A.,  ano de

fabricação 1984, com tanque de aquecimento, em perfeito funcionamento.
R$49.000,00

Obs:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Valor R$  __________________________________________________________

Nome do Arrematante: _______________________________________________

CNPJ/CPF: ________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________

Fone: _____________________________________________________________ 

CEP: _____________________ Cidade: _________________________________

Valor Arrematado: ___________________________________________________

Valor do Sinal R$ ___________________________________________________

Assinatura do Arrematante:  __________________________________________

Campos Novos, 20/12/2010


