
  

 

 

  

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICÍPIO DE CRUZETA 
Praça Celso Azevedo, 86 – CEP 59375-000 Fone: (84) 3473 2210 

CNPJ 08.106.510/0001-50 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 001/2022 
 

 
LEILÃO PARA VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS AO PA-
TRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN. 

 
 
          O MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN, estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o número 08.106.510/0001-50, com sediado na Praça Cel-
so Azevedo, nº 86, Centro, Cruzeta/RN CEP 59375-000, neste ato representado pelo Prefeito JOA-
QUIM JOSÉ DE MEDEIROS, que no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimen-
to dos interessados que nos locais, datas e horários, indicados neste Edital, será realizada licitação 
na modalidade LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE, tipo Maior Lance pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelo Leiloeiro Oficial do Estado, indicado da municipalidade, o senhor Francisco Doege 
Esteves Filho, JUCERN N.º 024/11. Edital de leilão 001/2022 tendo por OBJETO a alienação de bens 
móveis considerados inservíveis. O ato será realizado no dia 08 de novembro de 2022, às 14:00h, 
na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Cruzeta situada na Praça Celso Azevedo, nº 86, 
Centro, Cruzeta/RN, e através do site www.lancecertoleiloes.com.br. A presente licitação se proces-
sará nos termos deste Edital, em conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e alte-
rações posteriores. 
 
Os interessados em participar do leilão online deverão se cadastrar no site 
www.lancecertoleiloes.com.br com, pelo menos, 72 horas de antecedência da realização da hasta. 
 
1. RELAÇÃO DOS LOTES, LOCAL E DATA DE VISITAÇÃO. 
 

1.1 – Relação dos lotes: Anexo I. 

1.2 – Fica designado como local para visitação dos lotes, somente no(s) dia(s) 07 e 08 de novembro 
de 2022, das 08:00h às 12:00h, no endereço Av. Carmelita Monteiro, Nº 06, Novo Horizonte, 
Cruzeta/RN. 

 
2. OBJETO E CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
2.1 - O presente Leilão Público tem por finalidade obter propostas para a venda de veículos de pro-
priedade da Municipalidade considerados inservíveis, conforme relação dos itens discriminados no 
Anexo I. 
2.2 - Os bens serão alienados a quem der o maior lance igual ou superior do preço mínimo de avali-
ação. 
 

http://www.lancecertoleiloes.com.br/
http://www.lancecertoleiloes.com.br/


  

 

 

  

 

3. DA PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
3.1- Poderá participar da presente alienação com modalidade leilão, qualquer pessoa física ou jurídi-
ca no pleno gozo de seus direitos civis, sendo que na modalidade online, esteja devidamente cadas-
trada no site www.lancecertoleiloes.com.br. Caso o interessado ainda não seja cadastrado, esse de-
verá fazê-lo com, no mínimo, 72h de antecedência da data do leilão. 
 
4. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 - O leilão será realizado por item, conforme discriminado no anexo I do edital, e os valores são os 
mínimos aprovados como base para o lance inicial; 
4.2 - O Município de CRUZETA/RN, conforme previsão legal contida no artigo 22,§ 5º, da Lei Federal 
nº 8.666/93, não alienará os bens dos itens, cujos lances ou ofertas não sejam iguais ou maiores do 
que o valor expresso no anexo I do edital; 
4.3 - Os lances serão PRESENCIAIS E ONLINE, a quem maior lance ofertar para cada item; 
4.4 - O leiloeiro ofertará o item e aguardará a manifestação espontânea de cada interessado em 
ofertar maior valor ao preço do item em questão (lance); 
4.5 - Durante o leilão podem ser realizadas ofertas sucessivas de lances para cada item, sempre 
com valores que superem ao lance anteriormente efetuado. Não serão admitidos lances com valores 
idênticos ou que visem a igualar a oferta de algum interessado; 
4.6 - No momento em que os interessados não mais se dispuserem a realizar novos lances, o leiloei-
ro identificará o ofertante da maior proposta e lhe alienará o item em questão; 
4.7 - Para cada item será realizado o mesmo procedimento; 
4.8 - A participação do Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes das 
exigências e condições estabelecidas no presente Edital; 
4.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão constituída para esse fim e pelo Leiloeiro; 
4.10 - Não será dado nenhum tipo de garantia ao adquirente; 
4.11 - O adquirente é responsável pela utilização e destino final dos bens arrematados e responderá, 
civil e criminalmente, pelo seu uso e destinação em desacordo com as restrições estabelecidas nes-
te edital e na legislação em vigor; 
4.12 - O presente Edital não importa em obrigação de venda, caso as ofertas não atinjam o valor de 
avaliação para cada item; 
4.13 - O Município de CRUZETA/RN, através da Comissão constituída, reserva seu direito de adiar, 
suspender, alterar ou revogar o presente Leilão, no todo ou em parte, inclusive retirar parte dos itens 
postos à venda, sem que caiba a terceiros, reclamações de qualquer espécie, tampouco geração de 
direitos; 
4.14 - Faz parte integrante deste edital o Anexo I contendo a relação dos bens a serem leiloados. 
4.15 - Os arrematantes receberão os bens no estado físico em que se encontram, correndo por con-
ta dos mesmos toda e qualquer despesa relativa à formalização da transferência de sua propriedade 
junto aos órgãos competentes, tal como a quitação dos débitos pré-existentes e incidentes sobre os 
mesmos (multas, licenciamentos, IPVA, etc, inclusive multas (em autuação) que aparecerem posteri-
or ao leilão) mencionadas no anexo I e no caso de sucata, ficará sob responsabilidade do arrematan-
te a taxa para baixa da mesma, como também a quitação dos débitos pré-existentes e incidentes 
sobre os mesmos inclusive multas (em autuação) que aparecerem posterior ao leilão;  
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4.16 - Deverá o arrematante também custear tudo que envolva a transferência de propriedade, como 
mudança de município. 
4.17 - As despesas decorrentes do reconhecimento da firma do representante da administração 
aposta no Certificado de Registro do Veículo (Autorização para transferência) se for caso, correrão 
por conta do arrematante, conforme os valores cobrados pelo Ofício de Registro Civil das Pessoas 
Naturais; 
4.18- Os bens aqui mencionados serão vendidos, por lote, no estado e condições em que se encon-
tram, pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não cabendo, 
pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas 
ou extrínsecas. As fotos no site onde correrá o leilão ao vivo são apenas referenciais, tornan-
do a visitação uma obrigação do arrematante; 
4.19 - A arrematação dos veículos classificados como "SUCATAS" fica restrita à Empresa de des-
montagem registrada perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que 
atuar, conforme disposto no Artigo 3º da LEI Nº 12.977, DE 20 DE MAIO DE 2014;  
4.20 - Os interessados na arrematação de "SUCATAS" deverão comprovar, mediante cadastramento 
prévio junto ao leiloeiro, que a Empresa se encontra credenciada nos termos da legislação vigente, 
esse cadastramento deverá ocorrer até 1h antes do início do Leilão, sob pena de, ao não faze-lo, a 
Empresa ficar impossibilitada de ofertar lances; 
 
5. DO JULGAMENTO 
 
5.1 - O critério de julgamento será o de maior lance ou oferta; 
5.2 - O resultado da presente licitação será conhecido ao final da sessão; 
 
6. DO PAGAMENTO 
 
6.1 - Os pagamentos são irretratáveis, não haverá a devolução dos valores pagos em razão de de-
sistência da compra, descumprimento do edital ou outros; 
6.2 - A FORMA DE PAGAMENTO: 
6.2.1 - O arrematante deverá efetuar o pagamento à vista em moeda corrente nacional em até 
03 (três) dias úteis a Prefeitura Municipal de CRUZETA/RN através de deposito bancário ou 
transferência eletrônica em favor da mesma, na conta corrente de titularidade do município 
indicada pela mesma; 
6.2.2 - Não serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamentos; 
6.2.3 - Transcorrido o prazo descrito no item anterior e os arrematantes não tendo apresentado com-
provante de pagamento dentro do prazo estabelecido o bem será leiloado novamente, sendo que o 
arrematante deverá seguir os mesmos critérios estabelecidos nos itens 6.2.1 e 6.2 2; 
6.2.4 - Caberá ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) do va-
lor do arremate, acrescido de despesas administrativas no mesmo percentual de 5% (cinco por 
cento), através do boleto bancário que será emitido após o encerramento do leilão (este será 
enviado via e-mail após o encerramento do leilão) com prazo para o mesmo dia do leilão; 
6.2.5 - Se o arrematante não efetuar o pagamento conforme determina o presente edital, perderá o 
direito ao bem, que retornará ao leilão para novos lances, e perderá o direito de participar de leilões 
públicos realizados por este Município e, ainda, declarado inidôneo, nos termos do disposto no artigo 
87, inciso III e IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações legais; 
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6.2.6 - Caberá ao arrematante o pagamento o ICMS; 
6.2.7 - O ICMS será cobrado conforme REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DECRETO 
Nº 13.640, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1997 – CONSOLIDADO ATÉ O DECRETO Nº 23.967/2013 
subseções II, Art. 93, § 2°, no qual o valor atribuído no caso de veículos será conforme a tabe-
la FIPE, calculando-se da seguinte forma: valor do bem pela tabela FIPE reduzindo 95% (no-
venta e cinco por cento) e aplicando a alíquota de 18% (dezoito por cento). 
6.3 - Uma vez integralizado o pagamento, o Município de CRUZETA/RN exime-se de toda e qual-
quer responsabilidade pela perda total ou parcial e avaria que venha a ocorrer no bem público arre-
matado e não retirado dentro do prazo estipulado; 
6.4 - Em nenhuma hipótese, conforme preceitua o artigo 53, § 2° da Lei n°8.666/93 serão restituídos 
os pagamentos dos bens leiloados que, por qualquer razão, não venham a ser do agrado dos arre-
matantes, visto que todos os bens ficaram à disposição dos interessados, dias antes do leilão, para 
as necessárias vistorias. A simples participação no leilão já implica na aceitação do estado em que 
se encontram os bens. 

6.5 - No caso de o arrematante não pagar o valor arrematado, comissão do leiloeiro de 5% (cinco por 
cento) do valor de arremate, a despesa de serviço cobrada pelo Leiloeiro, ICMS referente à classifi-
cação do lote (18% sucata, 0,90% veículos recuperáveis e 3,6% equipamento e materiais) no prazo 
previsto da cobrança enviada, será considerado desistente e deverá pagar multa de 20% (vinte por 
cento) mais comissão do leiloeiro. Caso não ocorra, será enviado ao seu endereço cobrança banca-
ria e o cadastro será bloqueado no site www.lancecertoleiloes.com.br. 
 
7. DA RETIRADA DOS BENS 
 
7.1 – A documentação necessária para transferência de propriedade ou baixa de circulação (em ca-
so de SUCATA) será enviada para o e-mail do arrematante no período de 28 á 29 de novembro de 
2022 após a confirmação do pagamento integral do item arrematado, incluindo os débitos pré-
existentes junto ao DETRAN;  
7.1.1– O arrematante se obriga a transferir a titularidade do (s) veículo (s) para o seu nome, junto ao 
DETRAN de sua escolha, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da emissão da Nota Fiscal 
pelo Leiloeiro; 
7.1.2 - Na impossibilidade de o arrematante comprador cumprir o prazo máximo de 30 dias para 
transferência de propriedade do veículo, e havendo pelo DETRAN a geração da multa de transferên-
cia fora do prazo, caberá ao comprador a responsabilidade pelo pagamento da multa; 
7.1.3 – Ficam os Arrematantes notificados que os bens não possuem CRV, sendo de sua responsa-
bilidade verificar junto ao Detran de seu estado, antes da emissão da nota fiscal do leiloeiro, a acei-
tação do procedimento para a transferência de propriedade do veículo. Caso o Detran exija posse do 
CRV, o arrematante deverá fornecer a equipe do leiloeiro comprovante de endereço do estado do 
RN e transferir no DETRAN/RN; 
7.2 - Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, nem devoluções, pedidos de resti-
tuição de quantias ou abatimento de preços, quaisquer que sejam os motivos alegados; 
7.3 - No ato do carregamento, o comprador deverá trazer todos os equipamentos de proteção e se-
gurança necessários, não sendo permitida a transformação dos bens arrematados dentro da área do 
depósito. O transporte do bem arrematado, assim como as despesas com retirada, carregamento, 
frete, seguro, etc., correrão por ordem, risco e conta do comprador; 
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7.4 - A entrega do bem leiloado será feita somente ao arrematante ou a empresa por ele representa-
da. Em nenhuma hipótese serão emitidos comprovantes em nome de terceiros, que não se qualifi-
quem como arrematantes dos bens licitados; 
7.5 - A remoção dos bens arrematados será por conta e risco exclusivo do arrematante. Os veículos 
somente serão liberados após a transferência junto ao DETRAN/RN; 
7.5.1- A remoção do bem considerado “SUCATAS” será entregue após o corte de chassi, que deverá 
ser feito dentro do pátio em que o bem está localizado, devendo o arrematante levar todo o 
equipamento necessário para o corte do chassi e retirada de placa. 
7.5.2 - O arrematante do veículo considerado RECUPERÁVEL assinará “Termo de Responsabilida-
de”, comprometendo-se em circular com o mesmo somente após a legalização.  
7.6 - Ocorrendo força maior ou caso fortuito no interregno de tempo entre a data de realização do 
leilão e da retirada do bem, que impeça a entrega do mesmo, resolve-se a obrigação mediante a res-
tituição do valor pago. 
7.7 - Os bens deverão ser retirados pelos arrematantes nos endereços mencionados no subitem 1.2 
deste edital no horário das 08:00 as 12:00, mediante agendamento prévio com a Comissão de 
Leilão através dos telefones (84) 3473-2210, e a apresentação das cópias dos documentos auten-
ticados (cópia do RG, CPF ou CNH e comprovante de residência do arrematante devidamente au-
tenticados em cartório), e da Nota Fiscal devidamente emitida pelo leiloeiro; 

7.8- A não retirada do bem em até 30 dias após a data de emissão da nota fiscal (emissão da NF em 
até 3(dias) anteriores ao período de entrega da documentação, previsto no subitem 7.1) pelo leiloeiro 
implicará em abandono, retornando o bem a depósito, para ser leiloado em outra oportunidade, sem 
direito à restituição do valor pago pelo arrematante; 

OBS: No dia do leilão não serão liberados os lotes/itens. 
 
8. DAS PROIBIÇÕES 
 
8.1 - É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma 
negociar o bem arrematado antes do pagamento, transferência e retirada do veículo das dependên-
cias da Secretaria Municipal de Transportes; 
8.2 - É vedada a participação, direta ou indireta, de servidores do Município de CRUZETA/RN, assim 
como de pessoas jurídicas, dos quais estes participem, seja a que título for. 
 
9. DOS BENS A LEILÃO 
 
9.1 - Todos os bens selecionados para o leilão, constantes nos itens descritos no Anexo I, serão 
levados a leilão nas condições em que se encontram; 
9.2 - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo, pois, 
ao leiloeiro, nem ao Município de CRUZETA/RN, qualquer responsabilidade posterior, como, con-
cessão de abatimento no preço em decorrência de suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, ou 
mesmo por conta de vícios redibitórios, consertos, reparos, reposição de peças com defeito(s) ou 
ausentes, e providências quanto à sua retirada e transporte após arrematação, pressupondo-se te-
rem sido previamente examinados os bens, bem como conhecidos e aceitos os termos do certame 
pelos licitantes. 
 



  

 

 

  

 

10. DO PROCEDIMENTO 
 
10.1 - O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial, o Sr. Francisco Doege Esteves Filho, matricula 
JUCERN nº 024/11; 
10.2 - Os lances de oferta serão feitos de forma PRESENCIAL E ONLINE, e somente serão conside-
rados os lances de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída no anexo I deste edital. 
10.3 - Por ocasião do leilão, o leiloeiro não estará obrigado a seguir a ordem numérica em que estão 
dispostos nos itens, podendo invertê-los, segundo sua conveniência; 
10.4 - A partir do preço mínimo, ficará a cargo do leiloeiro, durante os pregões, estabelecer a dife-
rença mínima para os lances subsequentes; 
10.5 - O leiloeiro, atendidas as conveniências do Município, poderá retirar qualquer item do Leilão; 
10.6 - O Município reserva-se o direito de não liberar os bens que não alcançaremos preços mínimos 
de venda. 
 
11. DAS DESPESAS 

11.1 - As despesas de transferência dos veículos e baixa de circulação (sucatas) junto ao DETRAN 
ou órgão competente correrão as contas exclusivamente dos arrematantes; 
11.2 - Eventuais encargos tributários incidentes sobre os bens arrematados, assim como obrigações 
fiscais acessórias, são de responsabilidade exclusiva do arrematante; 
11.3– Caso o bem arrematado possua GNV (Gás natural veicular) no documento, a regularização e 
todas as despesas com a mesma, será de responsabilidade do arrematante; 
11.4 - As despesas decorrentes de corte ou remarcação de chassi, remarcação de motor, 
baixa de impedimento, correrão por conta do arrematante, conforme os valores cobrados 
pelos órgãos responsáveis, sendo ainda de responsabilidade do arrematante os trâmites 
necessários para a visualização do número do CRV caso seja necessário. 
 
 
12. DAS ADVERTÊNCIAS 
 
12.1 - Em razão de conveniência ou contingência administrativa, o Município até a data do leilão, 
poderá adiar ou revogar o presente Edital, no todo ou em parte, modificar as condições nele estabe-
lecidas ou mesmo retirar qualquer item dos pregões, sem que assista aos interessados qualquer di-
reito à indenização ou reclamação; 
12.2 - Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilíci-
to, sofrerá as sanções previstas no artigo 87 Lei n°8.666/93. 
 
13. DA ATA 
 
13.1 - Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os itens vendidos, bem 
como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos de desenvolvimento da licita-
ção, em especial os fatos relevantes; 
13.2 - A ata será assinada, ao seu final pelos membros da Comissão de Avaliação e pelo Leiloeiro; 
 
14. DO DIREITO DE PETIÇÃO 



  

 

 

  

 

 
14.1 - Qualquer licitante poderá apresentar recurso ao Leiloeiro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos previstos nas alíneas do inciso I, do artigo 
109, da Lei nº 8.666/93; 
14.2 - Interposto, o recurso será comunicado por publicação no Diário Oficial dos Municípios – FE-
MURN, site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/ aos demais licitantes, que poderão impugná-
lo em igual prazo. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado ao setor 
responsável; 
14.3 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante, que pretender recon-
sideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro, deverão ser apresentados por escrito. 
 
15. DA REVOGAÇÃO 
 
15.1 - Antes da retirada do produto, o Gestor Municipal poderá, no interesse público, revogar este 
leilão, parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em parte, em 
despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros. 
15.2 - Na hipótese de anulação, não terá o arrematante direito à restituição do valor pago, se houver, 
de qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade. 
 
16. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 - Melhores esclarecimentos e cópias do Edital poderão ser obtidos junto a recepção, na Sede 
da Prefeitura Municipal de CRUZETA/RN, Praça Celso Azevedo, nº 86, Centro, Cruzeta/RN, das 
08h00min às 13h00min. 
16.2 - A solicitação de esclarecimentos, a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos 
relacionados a presente licitação, deverá ser efetuada pelas pessoas Físicas/Jurídicas interessadas 
em participar do certame até o 1.º dia útil que anteceder a data estabelecida para a reunião pública 
de realização de lances. 
16.3 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Cruzeta/RN, 
excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a se tornar. 
 
                                         

CRUZETA/RN, 21 de outubro de 2022. 
 

 
 

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS 
Prefeito Constitucional 
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ANEXO I 
LOTE  TIPO DESCRIÇÃO PLACA UF RENAVAM CHASSI MOTOR COR ANO  DÉBITOS 

ATÉ 
19/10/2022  

 LANCE 
INICIAL  

1 MATERIAIS DIVERSOS - COFRE, ARMARIOS DE FERRO, MONITORES, CPUS, IMPRESSORAS, VENTILADOR DE TETO, AR CONDICIONADOS, 
CADEIRA DE DENTISTA, CADEIRAS DE FERRO, GELADEIRAS, FOGÕES, MACAS, FRIZER, MAQUINAS DE LAVAR, MAQUINAS DE COSTURA. 

 R$                          
-    

 R$           
1.500,00  

2 SUCATA HONDA/XL 125 DUTY MXP0141 RN 175941084 9C2JD0801JR400089 6167461  - MOTOR 
SEM REGISTRO 
CG125BRE6147595  

PRETA 1987/1988  R$                          
-    

 R$                 
50,00  

3 MATERIAIS DIVERSOS - PNEUS DIVERSAS MARCAS MODELOS E TAMANHOS  R$                          
-    

 R$              
100,00  

4 VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD 
ORE 

NNV7561 RN 308238648 9532882WXBR118083 D1A051596 AMARELA 2010/2011  R$                   
80,00  

 R$        
25.000,00  

5 RETIRADO  R$                          
-    

 R$                        
-    

6 VEÍCULO VW/15.190 EOD 
ESCOLAR HD 

OJZ0787 RN 508737982 9532E82W0DR304565 0163317A213313   AMARELA 2012/2013  R$                          
-    

 R$        
25.000,00  

7 TANQUE D´AGUA  R$                          
-    

 R$           
1.000,00  

8 TANQUE DE LIMPEZA DE FOÇA   R$                          
-    

 R$           
1.000,00  

9 TANQUE D´AGUA  R$                          
-    

 R$           
1.000,00  

10 VEÍCULO CHEV/TRAILBLAZER 
LTZ AG4 

JKR4D98 RN 588079634 9BG156MD0DC486439  130170132 AZUL 2013/2013  R$                          
-    

 R$        
40.000,00  

11 VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 
70C17 

OJZ1518 RN 525928782 93ZL68C01D8445520  F1CE34811*7160681*  AMARELA 2012/2013  R$                          
-    

 R$        
16.000,00  

12 VEÍCULO FIAT/DUCATO MC 
RONTANAMB 

NNW7652 RN 268452601 93W245G34A2052883  F1AE0481T*7073859*  BRANCA 2010/2010  R$                          
-    

 R$        
15.000,00  

13 TRATOR VALMET 785 VERDE    R$        
15.000,00  

14 TRATOR FORD  R$                          
-    

 R$        
10.000,00  

15 SUCATA VW/SAVEIRO MODIFI-
CAR AB1 

MYK5662 RN 950952290 9BWEB05W38P089391  BWX080509   BRANCA 2007/2008  R$             
2.168,21  

 R$           
3.000,00  

16 VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE 
FLEX 

MYL7262 RN 951638009 9BD15822786069567  146E1011*7960090*  BRANCA 2007/2008  R$                          
-    

 R$           
5.000,00  

17 VEÍCULO HONDA/NXR150 BROS 
KS 

OJU5815 RN 485295946 9C2KD0560CR509615 KD05E6C509615 PRETA 2012/2012  R$                          
-    

 R$           
3.500,00  

18 VEÍCULO HONDA/NXR150 BROS 
KS 

OJU5805 RN 485290880 9C2KD0560CR509625  KD05E6C509625   PRETA 2012/2012  R$                          
-    

 R$           
3.500,00  

19 VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE OWC0162 RN 999283073 9BD17122LE5916192  310A10111917509   BRANCA 2014/2014  R$                          
-    

 R$        
10.000,00  

20 VEÍCULO FIAT/DOBLO ESSENCE 
1.8 

OJR5980 RN 499598946 9BD119609D1101822  370A00112364063   BRANCA 2012/2013  R$                 
431,92  

 R$        
20.000,00  

21 VEÍCULO VW/KOMBI NNK8054 RN 223646725 9BWMF07X2BP005347  BTJ744934   BRANCA 2010/2011  R$                 
147,30  

 R$           
8.000,00  

22 VEÍCULO HONDA/NXR150 BROS 
KS 

OJU5825 RN 485297396 9C2KD0560CR509836  KD05E6C509836   PRETA 2012/2012  R$                          
-    

 R$           
3.500,00  

23 VEÍCULO AGRALE/14000 OKA9039 RN 567433390 9BYC78A2ADC000079  U1A001917   BRANCA 2012/2013   R$ 320,37 
  

 R$        
70.000,00  

24 VEÍCULO HONDA/NXR150 BROS 
KS 

OJU5795 RN 485290715 9C2KD0560CR509869  KD05E6C509869   PRETA 2012/2012   R$                          
-    

 R$           
3.500,00  

25 VEÍCULO FIAT/STRAD TECFORM 
EM - MUDANÇA DE 
CARROCERIA POR 
RESPONSABILIDAE DO 
ARREMATANTE. 

NNW4023 RN 331848341 9BD27803MC7389712 310A20110226286 BRANCA 2011/2012  R$             
1.464,39  

 R$           
9.000,00  

 


