Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná
LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2016
EDITAL DE LEILÃO ON LINE E PRESENCIAL PARA A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA PR.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA/PR., pessoa jurídica de direito publico,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.017.474/0001-08, com sede à Rua Dr. João Cândido,
380, Centro, Guaratuba/PR, nomeando a leiloeira pública oficial MARIA CLARICE DE
OLIVEIRA, faz ciência aos interessados que venderá, pelo maior lance (tendo como lance
inicial os valores indicados no presente edital), em LEILÃO PUBLICO a ser realizado em
data de 15/07/2016 às 13 h, os bens discriminados no presente edital. SERÃO
ACEITOS SOMENTE LANCES ON LINE e PRESENCIAL, NOS TERMOS PREVISTOS
NESTE EDITAL. Os bens serão entregues nas condições em que se encontram, não
existindo, portanto, qualquer espécie de garantia, renunciando o arrematante ao direito
de reclamar por vícios redibitórios. Portanto, caberá aos interessados vistoriar os
bens antes de ofertar lance em leilão.
DO OBJETO: O presente leilão tem por objeto a venda dos veículos e equipamentos
inservíveis da administração, que serão vendidos no estado em que se encontram,
conforme laudo de avaliação, não aceitando assim o comitente vendedor nem o leiloeiro
reclamações posteriores por quaisquer defeitos ou vícios ocultos, bens discriminados no
anexo I, parte integrante do Edital.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA: O arrematante, nos termos previstos neste
edital, deverá efetuar o pagamento, à vista e em uma única parcela, da totalidade do
valor da arrematação.
O pagamento do lance ofertado deverá ser feito através de Documento de
Arrecadação Municipal – DAM.
Caso o arrematante não honre com o valor do lance no prazo e condições previstas neste
edital, o lance será considerado inválido, ficando o arrematante sujeito às penalidades
previstas em lei e neste edital.
Na hipótese do arrematante não honrar o pagamento, serão sucessivamente chamados
os demais arrematantes, pela ordem dos lances ofertados (do maior para o menor), os
quais terão o mesmo prazo e condições acima para honrar o valor do lance dado, sendo
descartados todos os lances em valor inferior ao mínimo previsto neste edital.
TAXA DE COMISSÃO DO LEILOEIRO: O arrematante ficará responsável pelo
pagamento da taxa comissão do leiloeiro, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da arrematação, devendo o montante ser integralmente pago à vista, nos termos
deste edital.
O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado.
O pagamento da comissão será sempre considerado à vista, mesmo em caso de emissão
de cheque para quitação do valor.
O valor da comissão do leiloeiro será devido mesmo em caso de posterior desistência,
pelo arrematante, da arrematação, sendo considerada desistência, inclusive, a falta de
compensação de qualquer um dos cheques eventualmente emitidos para pagamento ou,
ainda, o descumprimento de qualquer condição ou prazo previsto no presente edital.
PENALIDADES: Em caso de desistência da arrematação, ficará o arrematante obrigado
a pagar, à Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR, multa equivalente a 20% (vinte por
cento) do valor do lance dado pelo mesmo, sem prejuízo das demais penalidades
previstas na legislação e neste edital, sendo considerada desistência, inclusive, a falta de
compensação do cheque emitido para pagamento do sinal ou da comissão do leiloeiro ou,
ainda, o descumprimento de qualquer condição ou prazo previsto no presente edital.
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PRAZOS: A Prefeitura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a data do leilão,
entregará, ao arrematante que cumprir todas as exigências do presente edital, a
respectiva Carta de Arrematação, bem como o documento hábil para a transferência do
veículo perante o respectivo DETRAN competente.
Uma vez entregue a Carta de Arrematação e o documento hábil para a transferência do
veículo, o arrematante terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento dos documentos acima mencionados, para a retirada do bem/veículo do
local onde o mesmo se encontra.
Após este prazo, será cobrada do arrematante, a título de taxa de estadia/guarda do
bem, o valor diário de R$ 100,00 (cem reais), podendo o bem ser retirado apenas
mediante o pagamento dos valores devidos.
Caso o bem não seja retirado no local onde se encontra no prazo máximo de 60
(sessenta) dias após a entrega dos documentos acima mencionados, será o arrematante
considerado desistente, perdendo o valor pago, assim como o veículo arrematado, tudo
isso sem prejuízo da cobrança, por parte da Prefeitura, do valor devido a título de
estadia.
Caberá ao arrematante arcar com todos os custos para a remoção e transporte do
bem/veículo do local onde o mesmo se encontra.
Caberá ao arrematante arcar com todos os custos com a transferência, para seu nome,
do bem/veículo arrematado.
O documento de transferência dos veículos somente será emitido para os veículos
considerados recuperáveis.
DOS VEÍCULOS RECUPERÁVEIS: O(s) arrematante(s) se obriga(m) a transferir a
titularidade do(s) veículo(s) classificado(s) como recuperável(is) para o seu nome, no
Departamento Estadual de Trânsito da sua unidade da federação, no prazo máximo de
30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da carta de arrematação,
responsabilizando-se pelo pagamento das taxas porventura decorrentes do previsto no
art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
Os veículos recuperáveis serão vendidos com desvinculação do IPVA e Licenciamento
referente aos exercícios anteriores a data do leilão.
Correrão por conta do arrematante todas as despesas decorrentes da transferência de
propriedade, IPVA, seguro obrigatório (DPVAT), taxa de licenciamento do exercício 2016,
multas por infração de trânsito ocorridas após a aquisição do bem, aferição do INMETRO
e/ou ITL (Instituição Técnica Licenciada), regularização de restrições administrativas,
fechamento de processos, taxa de alteração de restrição e/ou características (quanto for
o caso) e demais procedimentos necessários para a regularização do veículo junto ao
órgão de trânsito
OBSERVAÇÕES: Caberá ao arrematante arcar com todos os tributos eventualmente
incidentes sobre a arrematação e transferência do bem, inclusive ICMS, IRPF ou IRPJ,
taxas de transferência, dentre outros, se houver.
No que se refere aos veículos baixados, destinados apenas à comercialização de peças,
poderão dar lances nestes bens apenas os interessados que preencham os requisitos
legais.
TRANSMISSÃO ON LINE: O leilão será transmitido, em tempo real, por intermédio do
site http://www.mariaclariceleiloes.com.br/, podendo, contudo, em razão de problemas
técnicos, a transmissão não ser possível ou sofrer interrupções totais ou parciais, o que,
em nenhuma hipótese, invalidará e/ou postergará o ato.
LANCES PELA INTERNET: Os interessados em participar do leilão poderão dar lances,
pela internet, por intermédio do site http://www.mariaclariceleiloes.com.br/.
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Todos os atos realizados via internet ficarão sujeitos ao bom funcionamento do sistema,
ficando a Prefeitura de Guaratuba e/ou o Leiloeiro, desde já, isentos de qualquer
responsabilidade.
O
maior
lance
ofertado
presencialmente
http://www.mariaclariceleiloes.com.br/.

será

inserido

no

site

Os interessados em ofertar lances on line, deverão observar as seguintes condições:
1) Para ofertar lances on line, o interessado deverá cadastrar-se, antecipadamente, no
site http://www.mariaclariceleiloes.com.br/, encaminhando os documentos indicados no
mesmo site, os quais serão analisados no prazo de até 24h.
O cadastramento é gratuito e requisito indispensável para a participação on line no leilão,
ficando o usuário/interessado responsável, civil e criminalmente, pelas informações
lançadas no preenchimento do cadastro on line.
Os lances que vierem a ser ofertados são de inteira responsabilidade do
usuário/interessado, sendo o mesmo, também, responsável pelo eventual uso
inadequado de seu login e senha de acesso ao sistema.
Para garantir o bom uso do site e a integridade da transmissão de dados, o Exmo. Juiz
competente poderá determinar o rastreamento do número do IP da máquina utilizada
pelo usuário para oferecer seus lances.
Não serão aceitos lances via e-mail, telefone ou qualquer outro meio diverso daqueles
previstos neste edital.
2) Apenas após a análise e aprovação da documentação exigida e discriminada no site,
será efetivado o cadastro do interessado no site, ficando o interessado habilitado a
ofertar lances pela internet.
3) Poderá participar do Leilão, qualquer pessoa física ou jurídica, desde que satisfaça às
condições estabelecidas neste edital.
4) A confirmação do cadastro do usuário/interessado será enviada ao endereço de e-mail
cadastrado pelo mesmo, cabendo ao usuário checar o recebimento dos e-mails.
5) Os lances pela internet poderão ser ofertados a partir da data da publicação do
presente edital, até o momento em que for declarado, pelo leiloeiro, o lance vencedor.
6) Somente serão aceitos lances superiores ao último lance ofertado, sendo que o lance
ofertado on line deverá respeitar, obrigatoriamente, o acréscimo/incremento mínimo no
valor informado no site.
7) Será considerado vencedor o maior lance, observado o lance mínimo.
8) Para todos os efeitos, o horário a que se refere ao presente edital é o horário oficial
de Brasília (Brasil).
Para cada lance ofertado e registrado no site acima, o leiloeiro iniciará a contagem de 60
(sessenta) segundos, a fim de que os participantes, querendo, ofertem lance superior ao
maior lance até então ofertado/registrado.
Decorrido o referido prazo sem que nenhum lance maior seja ofertado, será considerado
vencedor o último lance registrado, finalizando-se, assim, o leilão do bem.
9) O leiloeiro ofertará um lote de cada vez, iniciando a oferta de um lote apenas quando
finalizada a arrematação do lote anterior.
10) Na hipótese de não haver qualquer oferta de lance em um determinado lote, este
poderá ser novamente oferecido pelo leiloeiro ao final do leilão, respeitadas as condições
previstas neste edital.
11) Na hipótese de ser declarado vencedor o lance ofertado pela internet, o arrematante
terá o prazo máximo de 01 dia, contado da data do leilão, para efetuar o pagamento
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da integralidade do valor do lance, bem como da taxa de comissão do leiloeiro prevista
neste edital.
12) O valor do lance deverá ser pago mediante depósito em conta bancária a ser
indicadas pelo leiloeiro.
A taxa de comissão do leiloeiro deverá ser quitada mediante depósito na conta bancária
(a ser informada), de titularidade do mesmo.
Uma vez efetuados os pagamentos, o arrematante, dentro do prazo de 01 dia acima
previsto, deverá enviar os comprovantes para o leiloeiro, via fax (4530377555), e-mail
contato@mariaclariceleiloes.com.br, ou qualquer outro meio hábil e inequívoco.
13) Na arrematação mediante lance on line, o auto de arrematação será assinado
apenas pelo leiloeiro, ficando dispensada a assinatura do arrematante no referido auto.
14) Caso o arrematante não honre com o valor do lance no prazo e condições previstas
neste edital, o lance será considerado inválido, ficando o arrematante sujeito às
penalidades previstas em lei e neste edital.
15) Na hipótese do arrematante não honrar o pagamento, serão sucessivamente
chamados os demais arrematantes, pela ordem dos lances ofertados (do maior para o
menor), os quais terão o mesmo prazo e condições acima para honrar o valor do lance
ofertado, sendo descartados todos os lances em valor inferior ao mínimo previsto neste
edital.
16) Os bens serão vendidos no estado de conservação e funcionamento em que se
encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições
antes da data do leilão ou praça.
17) Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à
desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados.
18) Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: os membros da Comissão
Permanente de Licitação, responsável pela condução do procedimento, o leiloeiro oficial,
as pessoas físicas ou jurídicas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração, por órgão ou entidade integrante da Administração Direta ou Indireta das
esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal e de menores de 18 anos de idade, não
emancipados.
VISITAS: Os bens poderão ser vistoriados mediante visitas previamente agendadas por
intermédio do telefone (41) 3472-8721/9868-6639 com o Sr. Elio Irineu Kertelt.
As visitas ocorrerão exclusivamente no horário das 09h às 17h30. As visitas sempre
ocorrerão na presença de preposto indicado pela Prefeitura.
Por ocasião da visita, os bens poderão ser vistoriados apenas visualmente, sendo
proibido o funcionamento do veículo e/ou a manipulação de peças do bem.
INFORMAÇÕES: Maiores informações mediante contato com a Prefeitura, na pessoa do
Sr. Elio Irineu Kertelt, fone (41) 3472-8721/9868-6639 ou mediante contato com o
leiloeiro, por intermédio do site http://www.mariaclariceleiloes.com.br/ ou do telefone
4530377555.
CONDIÇÕES GERAIS: O município poderá revogar este Leilão por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente,
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
Não serão permitidos o reparo ou retirada de quaisquer componentes do bem leiloado
antes de sua retirada pelo arrematante.
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A simples participação no leilão implica a declaração tácita de pleno conhecimento e
aceitação das condições estipuladas no Edital, inclusive no tocante às condições dos bens
que venham a ser arrematados.
DO FORO: Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o
instrumento contratual a ele vinculado, fica eleito o foro da comarca de Guaratuba,
Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Guaratuba, 17 de junho de 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA
ROBSON PINHEIRO
PRESIDENTE

Rua Dr. João Cândido, 380 | Centro | CEP 83280-000 | Cx. Postal 31 | Guaratuba-PR | Fone/Fax (41) 3472-8500

Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná
ANEXO I
LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2016 – PMG
RELAÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS
1. OBJETO:
O presente leilão tem por objeto a venda dos veículos e equipamentos inservíveis da
administração, que serão vendidos no estado em que se encontram, conforme laudo de
avaliação, não aceitando assim o comitente vendedor nem o leiloeiro reclamações posteriores
por quaisquer defeitos ou vícios ocultos, bens discriminados no anexo I, parte integrante do
Edital.
2. Especificação técnica:
LOTE 01 - VEÍCULOS LEVES SUCATEADOS
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Automóvel/VW/PARATI,
ano/modelo 2001/2001, motor
UDH164289
desmontado,
estado de conservação regular,
com caixa de câmbio, com
todos os aros e pneus.

PLACA/
RENAVAN/C
HASSI

LANCE
INICIAL
R$

AJU 7487 /
0075.58459
8-6/

1.500,00

FOTOS

9BWDC05X3
1T141651

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.500,00
LOTE 02 - VEÍCULOS LEVES SUCATEADOS
ITEM

01

VEÍCULO/ MARCA

Automóvel/VW, modelo Gol MI,
ano/modelo
1997/1997,
sucata,
motor
AFZ080873
montado, sem caixa de câmbio,
com falta de dois aros e pneus
dianteiros. Em péssimo estado
de
conservação
e
com
carroceria
totalmente
desmontada sob o patrimônio
nº 10534.

PLACA/
RENAVAM /
CHASSI

AHF 3155 /
0067938657
2/

LANCE
MÍNIMO

FOTOS

1.000,00

9BWZZZ377
VP541255

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.000,00
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LOTE 03 - VEÍCULOS LEVES SUCATEADOS
ITEM

01

VEÍCULO/ MARCA

Automóvel/VW, modelo Parati
CL, ano/modelo 1995/1996,
sucata, sem motor UNB109141,
sem caixa de câmbio, sem aros
e pneus, carroceria totalmente
desmontada.

PLACA/
RENAVAM /
CHASSI
AFX 1913 /
0064707172
0/

LANCE
MÍNIMO

FOTOS

350,00

9BWZZZ30Z
SP128241
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 350,00

LOTE 04 - VEÍCULOS LEVES SUCATEADOS
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA
Camionete/VW, modelo saveiro
CL
1.6
MI,
ano/modelo
1998/1998,
sucata,
motor
UND182776
desmontado
faltando o cabeçote, com caixa
de câmbio, sem aros e pneus,
em
péssimo
estado
de
conservação.

PLACA/
RENAVAN/
CHASSI
AHR 2487 /
0069399216
6/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

100,00

9BWZZZ376
WP003817
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 100,00

LOTE 05 - VEÍCULOS LEVES
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Automóvel/VW, modelo Kombi,
ano/modelo
2004/2004,
gasolina, motor UGA106080
montado, com caixa de câmbio,
com aros e pneus, em estado
de conservação ruim.

PLACA/RENA
VAN/CHASSI

ALR 6485 /
0082558838
3/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

1.960,00

9BWGB07X8
4P005221

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.960,00
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LOTE 06 - VEÍCULOS LEVES
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Automóvel/Fiat Uno, modelo Mille
Smart, ano/modelo 2001/2001,
motor 6255807 montado, com
caixa de câmbio, com aros e pneus,
em regular estado de conservação.

PLACA
/RENAVAN
/ CHASSI

LANCE
INICIAL
R$

AJX 0349 /
007592850
98/

1.736,00

FOTOS

9BD158088
14262556

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.736,00
LOTE 07 - VEÍCULOS LEVES
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Automóvel /VW, modelo Kombi,
ano/modelo
2002/2003,
motor
UGA092662 montado, com caixa de
câmbio, com aros e pneus, em bom
estado de conservação.

PLACA
/RENAVAN
/ CHASSI

AKV 3917 /
008017892
49/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

9.520,00

9BWGB07X
83P009039

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 9.520,00
LOTE 08- VEÍCULOS PESADOS ONIBUS

ITEM

VEÍCULO/MARCA

01

Ônibus/VW, modelo Apaches 21,
ano/modelo
2002/2002,
motor
0006050703 montado, com caixa de
câmbio, com diferencial, com pneus,
em estado de conservação regular.

PLACA/R
ENAVAN
/
CHASSI
CZX
1247 /
0078781
3001/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

10.360,00

9BWRF8
2W72R2
05096

Rua Dr. João Cândido, 380 | Centro | CEP 83280-000 | Cx. Postal 31 | Guaratuba-PR | Fone/Fax (41) 3472-8500

Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 10.360,00
LOTE 09- VEÍCULOS PESADOS ONIBUS
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Ônibus /VW, modelo Caio Apaches
21, ano/modelo 2002/2002, motor
0006051176 montado, com caixa de
câmbio, com diferencial, com pneus,
estado de conservação regular.

PLACA/R
ENAVAN

CZX
5535 /
0079042
4738/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

10.360,00

9BWRF8
2W42R2
05427

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 10.360,00
LOTE 10- VEÍCULOS PESADOS ONIBUS
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Ônibus /VW, Caio Apaches 21,
ano/modelo
2002/2002,
motor
0006050592 montado, com caixa de
câmbio, com diferencial, com apenas
um aro e um pneu dianteiro. Em
estado de conservação regular.

PLACA/R
ENAVAN
CZX
5613 /
0079042
2891/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

8.400,00

9BWRF8
2W42R2
05105

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 8.400,00
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LOTE 11- VEÍCULOS PESADOS ONIBUS
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA
Ônibus /VW, modelo Caio Apaches
21, ano/modelo 2002/2002, motor
0006051344 montado, com caixa
de câmbio, com diferencial, com
falta de um aro e um pneu. Estado
de conservação regular.

PLACA/REN
AVAN

LANCE
INICIAL
R$

CZX 5557 /
007896949
72/

FOTOS

8.400,00

9BWRF82W
52R205596
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 8.400,00

LOTE 12- EQUIPAMENTO
ITEM

01

EQUIPAMENTO/MARCA

LANCE
INICIAL R$

Retroescavadeira, modelo FIAT, FB
80.2, ano/modelo 1998/1998, motor
885674 montado, com caixa de
câmbio, com diferencial, com todos
os aros e pneus, sem tração
dianteira,
com
dispositivos
parcialmente desmontados (braço,
concha
traseira,
braço
concha
dianteira entre outros) em bom
estado de conservação. Identificação
FB802A2R-02646.

FOTOS

14.840,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 14.840,00
LOTE 13- VEÍCULOS LEVES
ITEM

01

PLACA/RE
NAVAN/
CHASSI

VEÍCULO/MARCA

Automóvel/VW, modelo Gol Special,
ano/modelo 2003/2003, 5 portas,
gasolina, motor AFZ789978 montado,
com caixa de câmbio, com pneus,
estado de conservação regular.

AKT 2680
/
00799261
475/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

1.288,00

9BWCA05
Y53T1331
58

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.288,00
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Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná

LOTE 14- VEÍCULOS LEVES
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Automóvel/Fiat Uno, modelo
Mille
smart,
ano/modelo
2000/2001,
sucata,
motor
6076586
desmontado,
com
caixa de câmbio, sem pneus,
em
péssimo
estado
de
conservação.

PLACA/
RENAVAN/C
HASSI

AJK 0728 /
0074063936
6/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

1.200,00

9BD1580881
4169245

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.200,00
LOTE 15- VEÍCULOS LEVES
ITEM

01

PLACA/REN
AVAN/
CHASSI

VEÍCULO/MARCA

Automóvel/VW, modelo Gol Special,
ano/modelo
2003/2003,
motor
AFZ789954 desmontado, com caixa
de câmbio, com aros e pneus, estado
de conservação regular.

AKT 2675 /
007992614
16/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

1.400,00

9BWCA05Y
X3T134001

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.400,00
LOTE 16- VEÍCULOS LEVES SUCATEADOS
ITEM

02

VEÍCULO/MARCA

Automóvel/VW, modelo Kombi,
ano/modelo
1996/1996,
sucata, sem motor UG284515,
sem caixa de câmbio, faltando
um aro e pneu, em péssimo
estado de conservação.

PLACA/RENA
VAN
CGL 4368 /
0065729058
0/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

400,00

9BWZZZ231
TP026699
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 400,00

Rua Dr. João Cândido, 380 | Centro | CEP 83280-000 | Cx. Postal 31 | Guaratuba-PR | Fone/Fax (41) 3472-8500

Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná

LOTE 17- VEÍCULOS PESADOS ONIBUS
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Ônibus/Mon, modelo Protótipo,
ano/modelo 1991/1992, motor
34494610995987 montado, com
caixa de câmbio, com diferencial,
com aros e pneus, estado de
conservação regular.

PLACA/R
ENAVAN

LANCE
INICIAL
R$

IHJ 2366
/
0058410
4855/

FOTOS

7.000,00

9EZRS08
BCN0060
057
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 7.000,00

LOTE 18- EQUIPAMENTOS
ITEM

01

EQUIPAMENTO/MARCA

Retroescavadeira, modelo FIAT, FB
80.2, ano 1998/1998, motor 885-570
montado, com caixa de câmbio, com
diferencial, com pneus, sem tração
dianteira,
em
bom
estado
de
conservação,
porém,
com
manutenção
comprometida.
Identificação FB802A2P-02645.

LANCE
INICIAL R$

FOTOS

19.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 19.600,00
LOTE 19- VEÍCULOS LEVES
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Automóvel/ Renault, modelo Clio 1.0
16 v, bicombustível ano/modelo
2007/2008,
motor
D4DG752Q039618 montado, com
caixa de câmbio, com todos os aros,
faltando dois pneus, em bom estado
de conservação.

PLACA/REN
AVAN
APG 5746 /
009365593
06/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

6.496,00

93YBB8B05
8J909695
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 6.496,00

Rua Dr. João Cândido, 380 | Centro | CEP 83280-000 | Cx. Postal 31 | Guaratuba-PR | Fone/Fax (41) 3472-8500

Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná

LOTE 20- VEÍCULOS LEVES
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Automóvel/VW,
modelo
Kombi,
ano/modelo
2010/2010,
motor
BTJ734743 montado, com caixa de
câmbio, com aros e pneus, em bom
estado de conservação.

PLACA/REN
AVAN/
CHASSI
ASK 4617 /
002011790
32/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

10.920,00

9BWMF07X
8AP022197

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 10.920,00
LOTE 21- VEÍCULOS LEVES
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Automóvel /VW, modelo Parati 1.8,
ano/modelo
2004/2004,
motor
UDH335946 montado, com caixa de
câmbio, com aros e pneus, em bom
estado de conservação.

PLACA/REN
AVAN

ALR 8496 /
008260791
48/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

5.880,00

9BWDC05X
14T127929

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 5.880,00
LOTE 22 –
ITEM

01

VEÍCULOS LEVES

VEÍCULO/MARCA

Automóvel/Renault, modelo Clio 1.0,
ano/modelo
2007/2008,
motor
D4DG752Q042903 desmontado, com
caixa de câmbio, com pneus, em
bom estado de conservação.

PLACA/REN
AVAN/
CHASSI
APF 1625 /
009340292
45/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

3.528,00

93YBB8B05
8J933773
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 3.528,00

Rua Dr. João Cândido, 380 | Centro | CEP 83280-000 | Cx. Postal 31 | Guaratuba-PR | Fone/Fax (41) 3472-8500

Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná

LOTE 23-VEÍCULOS PESADOS CAMINHOES
ITEM

01

PLACA/REN
AVAN

VEÍCULO/MARCA

Automóvel/VW, modelo Gol 1.0,
ano/modelo
2004/2004,
motor
AZN155250 montado, com caixa de
câmbio, com aros e pneus sim.

ALR 2267 /
008253631
28/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

2.520,00

9BWCA05X
34T117257

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 2.520,00
LOTE 24 -VEÍCULOS LEVES

01

Camionete/Ford,
modelo
pampa
GL,
ano/modelo
1990/1990,
sucata,
motor
0014299 montado, com caixa
de câmbio, com pneus, em
péssimo
estado
de
conservação.

AAH 9709 /
0052361797
6/

1.000,00

9BFZZZ55ZL
B008923
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.000,00

LOTE 25-VEÍCULOS PESADOS ONIBUS

ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

Microônibus,
marca
Marcopolo,
ano/modelo
1999/1999,
motor
40704010066 montado, com caixa
de câmbio, com pneus, em bom
estado de conservação.

PLACA/R
ENAVAN
/
CHASSI
AIW
1127 /
0072269
9930/

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

14.000,00

93PB02A
2MXC000
567
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 14.000,00

Rua Dr. João Cândido, 380 | Centro | CEP 83280-000 | Cx. Postal 31 | Guaratuba-PR | Fone/Fax (41) 3472-8500

Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná

LOTE 26 -VEÍCULOS LEVES

ITEM

01

VEÍCULO/MARCA

PLACA/
RENAVA
N/
CHASSI

LANCE
INICIAL
R$

Automóvel/VW, modelo Kombi,
ano/modelo 2004/2004, gasolina,
motor UGA106070 desmontado, sem
caixa de câmbio, com aros e pneus,
em estado de conservação ruim.

ALR
6489 /
82.5588
35-9/
9BWGB0
7X64P00
5427

1.960,00

FOTOS

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.960,00
LOTE 27 -VEÍCULOS LEVES
ITEM

01

VEÍCULO/MARCA
Automóvel, marca: GM/corsa WIND,
ano/modelo: 1998/1998; motor:
123240 (montado), com caixa de
câmbio, sem aros e pneus, em
péssimo estado de conservação, sob
o patrimônio nº 21.004

RENAVA
N

LANCE
INICIAL
R$

FOTOS

LZY6812 /
69.6999
46-3/
800,00
9BGSC08
ZWWB61
8813
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 800,00

O valor total deste edital é de R$ 146.518,00 (cento e quarenta e seis mil e
quinhentos e dezoito reais).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA
ROBSON PINHEIRO
PRESIDENTE
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