
EDITAL DE LEILÃO N° 001/2009 
 
 
Município de Almirante Tamandaré do Sul. 
Secretarias de Educação e Saúde.  
Edital de Leilão n° 001.09. 
Processo Administrativo n° 014.09 
 
 

Venda de bens inservíveis ao município. 
 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO 
SUL/RS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e de 
conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações, torna Público que no dia 
05 de maio de 2009, às 09:00 horas, no Centro Administrativo da 
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, no parque de 
máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e 
Trânsito, será procedido o Leilão Público para venda de bens inservíveis 
ao Município, conforme descrição do item 01 deste edital. 
 
1 – DO OBJETO 
 
  Constitui objeto do presente leilão: 
 

1) 01 (um) veículo marca KIA, modelo Besta GS GRAND, ano 2001, 
cor branca, com capacidade de 16 (dezesseis) lugares, chassis n° 
KNHTS732217065944, motor diesel, placa IKO 5407, renavam 
77773995-0 pertencente à Secretaria Municipal de Educação, pelo 
valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

2) 01 (um) automóvel marca FIAT, modelo Palio Weekend ELX, ano 
2001/2002, chassis n° 9BD17302524027678, gasolina, cor branca, 
placa IKG 7205, renavam 76866727-5 pertencente a Secretaria de 
Saúde, pelo valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

3) 01 (um) ambulância marca FIAT, modelo Doblo TH AMB, chassis 
9BD22315852006713, gasolina, cor branca, ano modelo 2004/2005, 
com acessório maca, placa IME 2972, renavam 84222821-7 



pertencente a Secretaria de Saúde, pelo valor mínimo de 
R$14.000,00 (quatorze mil reais). 

 
 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 – Só serão considerados lances no valor igual ou superior aos da 
avaliação, atribuídos aos bens acima descritos, assegurando ao Leiloeiro 
a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública. 
 
2.2 – O procedimento do presente leilão se dará de forma lance aberto, na 
qual será declarado vencedor o que propor o maior lance.  
 
2.3 – O bem e suas documentações estão disponíveis para exame e 
verificação junto à Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, localizada 
na Rua Lindolfo Dias de Meira s/n, no horário das 08:00 às 12:00 horas e 
das 13:00 às 17:00 horas, e no Centro Administrativo, localizado na Av 
General Lopes de Oliveira, n° 845, Centro, das 8:00 as 12:00 horas e das 
13:00 as 17:00 horas a partir desta data. 
 
2.4 – O pagamento será efetuado à vista, na Tesouraria da Prefeitura 
Municipal. 
 
2.5 – No caso de o pagamento ocorrer por meio de cheques, a retirada do 
bem e sua documentação dar-se-á, obrigatoriamente, após a 
compensação dos cheques. 
 
2.6 – Será facultado ao licitante que não puder comparecer, fazer-se 
representar por Procurador, devidamente habilitado, com Procuração 
contendo poderes especiais para tal fim, sob pena de desclassificação. 
 
2.7 – A Prefeita Municipal fica assegurado o direito de no interesse do 
município, revogar ou anular a presente licitação, conforme faculta o 
artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. 
 
2.8 – Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir 
quaisquer litígios decorrentes deste Edital. 



 
2.9- Fica determinado por portaria nº 084.09 de 03 de abril de 2009, o 
Leiloeiro Oficial para este certame, no qual nomeia o Sr. Paulo Sergio 
Schmitz, Leiloeiro Oficial registrado no JUCERGS sob n° 051-86, 
conforme rege o artigo 53 da Lei 8.666/93, a qual será pago pelo 
arrematante a comissão no valor de 10%.  
 
2.10 – Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal, 
sita Av General Lopes de Oliveira, 267, nos telefones 54-3615-1154 ou 
3615-1145, ou e-mail fazenda@tamandaredosul.com.br e no site 
www.tamandaredosul.com.br e, também, no site 
www.clicleiloes.com.br. 
 
 Almirante Tamandaré do Sul, 08 de abril de 2009. 
 
 
 

 
Sandra Terezinha Sebben 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado pela Assessoria Jurídica. 
 
Em            /          /            . 
 
 
       Assessor Jurídico 
 


