
 

EDITAL DE LEILÃO Nº. 001/2018 
 

O MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com 

sede na Rua Maringá, nº. 444, Centro, nesta cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.974.088/0001-05, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, Sr. LEONARDO TADEU BORTOLIN, brasileiro, solteiro, residente e 

domiciliado nesta cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, torna público aos 

interessados que fará realizar LEILÃO EXTRAJUDICIAL, aberto ao público em geral, 

para a venda de bens descritos no presente Edital dos lotes descritos no anexo I, tornando o 

ato público e de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência que devem conduzir os atos da Administração. 

 

O leilão será realizado no dia 24/10/2018, a partir das 08:00 horas no(s) endereço(s) do 

Pátio da Secretaria de Obras, sito na Rua José Donin, 326 (Frente a Secretária de Obras), 

Parque Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT. na modalidade presencial, e 

simultaneamente através dos sites www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br 

na modalidade eletrônica, pelos leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, 

Leiloeira Oficial JUCEMAT nº. 022 e JOABE BALBINO DA SILVA, Leiloeiro Oficial 

JUCEMAT nº. 029 e Leiloeiro Rural FAMATO nº. 067/2013, não podendo ser transferida sua 

responsabilidade a outra pessoa, salvo mediante procuração específica para realização do ato. 

 

CONDIÇÕES DO LEILÃO: 
 

Os materiais em geral (sucatas), obsoletos e inservíveis, equipamentos diversos e veículos 

estão distribuídos em lotes, no anexo I deste edital com suas respectivas avaliações mínimas. 

 

O valor estimado da avaliação dos itens do Leilão, conforme Anexo I, perfaz o montante de 

R$ 4.329.100,00 (quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil e cem reais). 
 

Os bens poderão ser examinados a partir do dia 15/10/2018 até 23/10/2018, das 08:00h às 

11:00h e das 13:00h às 17:00h no(s) endereço(s) do Rua José Donin, 326 (frente a Secretária 

de Obras), Parque Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT. 

 
Excluídos os membros da Comissão de Avaliação de Bens Permanentes e servidores da Prefeitura 

Municipal, poderão participar do Leilão qualquer pessoa física ou jurídica, desde que 

devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), documento que deverá ser apresentado no ato da arrematação a Leiloeira Oficial 

(ou previamente, no momento do cadastro, quando o interessado manifestar interessa em 

participar do leilão na modalidade eletrônica). Os documentos a serem apresentados deverão ser 

os originais ou cópia autenticada em cartório. 
 
LEILÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar 

dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar 

lances pela Internet, através do site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil 

subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na 

data designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio. 
 

O pagamento da(s) arrematação(ões) deverá(ão) ser feito(s) à vista, no ato do leilão. O 

pagamento será realizado em moeda corrente do país ou cheque nominativo à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, correspondente ao valor do 

lance ofertado, de emissão do próprio arrematante ou do seu procurador legalmente investido. 

http://www.balbinoleiloes.com.br/
http://www.leiloesjudiciais.com.br/
http://www.balbinoleiloes.com.br/


 

Não serão aceitos cheques de TERCEIROS. A(s) arrematação(ões) poderá(ão) ser(em) 

paga(s) com cheque à Vista, deste modo somente será(ão) liberada(s) para entrega do(s) 

lote(s) após sua compensação bancária (PRAZO REGULAMENTADO PELO BACEN). Os 

cheques fora da praça só serão aceitos como garantia de compra, devendo os mesmos serem 

resgatados no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a contar da data do leilão, no seu primeiro 

dia útil por ordem de pagamento bancário, TED ou depósito on-line, nominal à Leiloeira 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, no Banco do Brasil, conta poupança nº. 6397-

5, agência 4043-6 (CPF nº 839.660.999-34). Todos os arrematantes que pagarem seus lances 

com cheques, e que, estes venham a ser devolvido por insuficiência de fundos, divergência de 

assinatura ou contra ordem do emitente, serão penalizados na forma da lei, conforme previsto 

no art. 335 do Código Penal: “Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda 

em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por 

entidade paraestatal”. 

 

DA COMISSÃO 

 

A comissão será no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, que 

deverá ser paga pelo arrematante, no ato da venda, não sendo abatida no valor do lance do 

bem arrematado. Será devida comissão pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE no caso de venda do bem não alienado pelo Leiloeiro, desde que 

o(s) bem(ns) seja(m) vendido(s) diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE no período de 30 (trinta) dias após a realização do leilão ora 

contratado, caso em que será devida no percentual de 5% (cinco por cento) sobre a venda 

efetiva do bem. 

 

DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE 
 

IMÓVEIS: Advertências para Imóveis: O arrematante/comprador assumirá os débitos de 

IPTU, ITBI, taxas de condomínio, água, luz, bem como eventuais ônus que recaiam sobre os 

bens, após a realização da arrematação. Ficará sob responsabilidade do arrematante as 

averbações de eventuais benfeitorias não registradas na Matrícula Imobiliária. O arrematante 

fica responsável por qualquer procedimento perante Cartórios de Registro de Imóveis, para 

perfectibilização da documentação necessária à transferência do bem ao seu nome. 

 

No caso de imóvel ocupado, é assegurado ao arrematante, a reintegração na posse do imóvel, 

que será concedida liminarmente, para desocupação em 60 (sessenta dias), conforme previsão 

no Art. 30 – Lei nº 9.514, de 20 de Novembro de 1997. 

 

Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de 30 (trinta dias) 

para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a 

denúncia ser realizada no prazo de 90 (noventa dias) a contar da averbação da consolidação, 

devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual (Art. 27 § 7 – Lei nº 

9.514, de 20 de Novembro de 1997). 

 

VEÍCULOS: Caberá ao arrematante assumir os débitos de IPVA, licenciamento, DPVAT, e 

outros que possam eventualmente recair sobre o bem e ou veículo adquirido, a partir da data 

de transferência do bem para seu nome, ou seja, os débitos que vencerão após a arrematação 

deverão ser assumidos pelos respectivos arrematantes. 

 

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 

constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as 

alienações nas modalidades presencial e eletrônica. 



Os veículos leiloados na condição de SUCATA (veículos irrecuperáveis, baixados 

definitivamente no Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam, os quais terão 

chassi inutilizados e placas retiradas e destruídas) não poderão ser registrados ou licenciados, 

sendo absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se exclusivamente 

para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas. 

 

O adquirente é responsável ainda pela utilização e destino final dos veículos/sucatas e 

responderá, civil e criminalmente, pelo uso ou destinação dos mesmos em desacordo com as 

condições estabelecidas neste edital; 

O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, 

poderá haver outras restrições judiciais originárias de ações judiciais, que poderão causar 

morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante 

que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, 

pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. 

 

DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR  

 

Caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE efetuar os 

pagamentos dos débitos de IPVA, Licenciamento, DPVAT e outros que possam vir a surgir no 

veículo, até a data da arrematação, utilizando os valores recebidos do arrematante para quitar 

o débito, entregando o bem totalmente desembaraçado e livre de ônus.  

 

 

ADVERTÊNCIAS 
 

É proibido ao(s) arrematante(s) do(s) lance(s) vencedor(es), ceder(em), permutar(em), 

vender(em) ou de qualquer forma negociar(em) o(s) seu(s) lote(s) arrematado(s), antes do 

pagamento e da extração da Nota de Venda. NÃO HAVERÁ EM HIPÓTESE ALGUMA 

SUBSTITUIÇÃO DE NOTAS. Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos, em 

especial, aos artigos 87 a 99 da Lei 8.666/93 e suas modificações, às normas contidas nos 

Dec. 21.981/32 e 22.427/33 e ao art. 335 do Código Penal Brasileiro; “TODO AQUELE 

QUE IMPEDIR, PERTURBAR, FRAUDAR, AFASTAR LICITANTES POR MEIO 

ILÍCITOS ESTARÁ INCURSO NAS PENAS DE SEIS MESES A DOIS ANOS DE 

DETENÇÃO COM OS AGRAVANTES DE CRIMES PRATICADOS CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA VIOLÊNCIA, SE HOUVER”. 

 

Em nenhuma hipótese serão aceitas desistências dos arrematantes ou alegações de 

desconhecimento das condições deste edital, para eximir-se da obrigação assumida. 

 

Primavera do Leste/MT, ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro de 2018. 

 

 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
Prefeito Municipal 

 

 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA  
Leiloeira Oficial 

 

JOABE BALBINO DA SILVA  
Leiloeiro Oficial 



ANEXO I 
 

Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços especializados na realização 

de leilão público extrajudicial de bens móveis/veículos, constituídos por: 

 

Descrição Valor (R$) 

01 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 01 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Avenida Guterres, na distância de 20,00 metros; 

Lado direito confronta com a Rua Frederico Westphalen, na distância de 30,00 

metros; Lado esquerdo confronta com o Lote nº. 20, na distância de 30,00 metros e, 

finalmente, aos fundos, confronta com o Lote nº. 02, na distância de 20,00 metros. 

Imóvel matriculado sob o nº. 7.000 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Primavera do Leste/MT. 

R$ 

225.000,00 

02 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 02 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Avenida a Rua Frederico Westphalen, na distância 

de 15,00 metros; Lado direito confronta com o Lote nº. 03, na distância de 40,00 

metros; Lado esquerdo confronta com os Lotes nºs. 01 e 20, na distância de 40,00 

metros e, finalmente, aos fundos, confronta com o Lote nº. 17, na distância de 15,00 

metros. Imóvel matriculado sob o nº. 7.012 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Primavera do Leste/MT. 

R$ 

187.500,00 

03 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 03 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Frederico Westphalen, na distância de 15,00 

metros; Lado direito confronta com o Lote nº. 04, na distância de 40,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com o Lote nº. 02, na distância de 40,00 metros e, finalmente, aos 

fundos, confronta com o Lote nº. 16, na distância de 15,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.013 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 

R$ 

187.500,00 

04 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 04 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Frederico Westphalen, na distância de 15,00 

metros; Lado direito confronta com o Lote nº. 05, na distância de 40,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com o Lote nº. 03, na distância de 40,00 metros e, finalmente, aos 

fundos, confronta com o Lote nº. 15, na distância de 15,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.014 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 

R$ 

187.500,00 

05 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 05 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Frederico Westphalen, na distância de 15,00 

metros; Lado direito confronta com o Lote nº. 06, na distância de 40,00 metros; Lado 

R$ 

187.500,00 



esquerdo confronta com o Lote nº. 04, na distância de 40,00 metros e, finalmente, aos 

fundos, confronta com o Lote nº. 14, na distância de 15,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.015 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 

06 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 06 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Frederico Westphalen, na distância de 15,00 

metros; Lado direito confronta com o Lote nº. 07, na distância de 40,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com o Lote nº. 05, na distância de 40,00 metros e, finalmente, aos 

fundos, confronta com o Lote nº. 13, na distância de 15,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.016 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 

R$ 

187.500,00 

07 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 07 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Frederico Westphalen, na distância de 15,00 

metros; Lado direito confronta com os Lotes nºs. 08 e 09, na distância de 40,00 

metros; Lado esquerdo confronta com o Lote nº. 06, na distância de 40,00 metros e, 

finalmente, aos fundos, confronta com o Lote nº. 12, na distância de 15,00 metros. 

Imóvel matriculado sob o nº. 7.017 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Primavera do Leste/MT. 

R$ 

187.500,00 

08 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 08 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Jerusalém na distância de 20,00 metros; Lado 

direito confronta com o Lote nº. 09, na distância de 30,00 metros; Lado esquerdo 

confronta com a Rua Frederico Westphalen, na distância de 30,00 metros e, 

finalmente, aos fundos, confronta com parte do Lote nº. 07, na distância de 20,00 

metros. Imóvel matriculado sob o nº. 7.018 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Primavera do Leste/MT. 

R$ 

202.500,00 

09 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 09 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Jerusalém na distância de 20,00 metros; Lado 

direito confronta com o Lote nº. 10, na distância de 30,00 metros; Lado esquerdo 

confronta com o Lote nº. 08, na distância de 30,00 metros e, finalmente, aos fundos, 

confronta com parte do Lote nº. 07, na distância de 20,00 metros. Imóvel matriculado 

sob o nº. 7.019 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do 

Leste/MT. 

R$ 

187.500,00 

10 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 10 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Jerusalém na distância de 20,00 metros; Lado 

direito confronta com o Lote nº. 11, na distância de 30,00 metros; Lado esquerdo 

confronta com o Lote nº. 09, na distância de 30,00 metros e, finalmente, aos fundos, 

confronta com parte do Lote nº. 12, na distância de 20,00 metros. Imóvel matriculado 

R$ 

187.500,00 



sob o nº. 7.020 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do 

Leste/MT. 

11 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 11 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Jerusalém na distância de 20,00 metros; Lado 

direito confronta com a Rua Nova Esperança, na distância de 30,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com o Lote nº. 10, na distância de 30,00 metros e, finalmente, aos 

fundos, confronta com parte do Lote nº. 12, na distância de 20,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.021 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 

R$ 

202.500,00 

12 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 12 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Nova Esperança na distância de 15,00 metros; 

Lado direito confronta com o Lote nº. 13, na distância de 40,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com os Lotes nºs. 11 e 10, na distância de 40,00 metros e, 

finalmente, aos fundos, confronta com o Lote nº. 07, na distância de 15,00 metros. 

Imóvel matriculado sob o nº. 7.022 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Primavera do Leste/MT. 

R$ 

187.500,00 

13 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 13 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Nova Esperança na distância de 15,00 metros; 

Lado direito confronta com o Lote nº. 14, na distância de 40,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com o Lote nºs. 12, na distância de 40,00 metros e, finalmente, 

aos fundos, confronta com o Lote nº. 06, na distância de 15,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.023 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 

R$ 

187.500,00 

14 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 14 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Nova Esperança na distância de 15,00 metros; 

Lado direito confronta com o Lote nº. 15, na distância de 40,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com o Lote nº. 13, na distância de 40,00 metros e, finalmente, aos 

fundos, confronta com o Lote nº. 05, na distância de 15,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.024 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 

R$ 

187.500,00 

15 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 15 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Nova Esperança na distância de 15,00 metros; 

Lado direito confronta com o Lote nº. 16, na distância de 40,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com o Lote nº. 14, na distância de 40,00 metros e, finalmente, aos 

fundos, confronta com o Lote nº. 04, na distância de 15,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.025 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

R$ 

187.500,00 



Primavera do Leste/MT. 

16 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 16 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Nova Esperança na distância de 15,00 metros; 

Lado direito confronta com o Lote nº. 17, na distância de 40,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com o Lote nº. 15, na distância de 40,00 metros e, finalmente, aos 

fundos, confronta com o Lote nº. 03, na distância de 15,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.026 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 

R$ 

187.500,00 

17 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 17 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Rua Nova Esperança na distância de 15,00 metros; 

Lado direito confronta com os Lotes nº. 18 e 19, na distância de 40,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com o Lote nº. 16, na distância de 40,00 metros e, finalmente, aos 

fundos, confronta com o Lote nº. 02, na distância de 15,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.027 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 

R$ 

187.500,00 

18 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 18 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Avenida Guterres, na distância de 20,00 metros; 

Lado direito confronta com o Lote nº. 19, na distância de 30,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com a Rua Nova Esperança, na distância de 30,00 metros e, 

finalmente, aos fundos, confronta com o Lote nº. 17, na distância de 20,00 metros. 

Imóvel matriculado sob o nº. 7.028 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Primavera do Leste/MT. 

R$ 

225.000,00 

19 – 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 19 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Avenida Guterres, na distância de 20,00 metros; 

Lado direito confronta com o Lote nº. 20, na distância de 30,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com o Lote nº. 18, na distância de 30,00 metros e, finalmente, aos 

fundos, confronta com o Lote nº. 17, na distância de 20,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.029 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 

R$ 

225.000,00 

20 - 01 Lote de terreno para construção sob o nº. 20 da Quadra nº. 65, do Loteamento 

Jardim Riva, com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), situado no 

perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações 

seguintes: Frente: confronta com a Avenida Guterres, na distância de 20,00 metros; 

Lado direito confronta com o Lote nº. 01, na distância de 30,00 metros; Lado 

esquerdo confronta com o Lote nº. 19, na distância de 30,00 metros e, finalmente, aos 

fundos, confronta com o Lote nº. 02, na distância de 20,00 metros. Imóvel 

matriculado sob o nº. 7.030 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 

R$ 

225.000,00 



21 - 01 (um) Veículo marca Ford, modelo Edge V6 Limited AWD, cor cinza, ano de 

fabricação e modelo 2012/2013, placas OBO-6815, com defeito na caixa de câmbio, 

motor, lataria e estofamento em bom estado, possuindo todos os equipamentos e 

acessórios. 

R$ 25.000,00 

22 - 01 (uma) Escavadeira, marca Case, modelo CX 220, identificação 117AAO2234, 

ano de fabricação 2007, cor amarela, com defeito na 02 bomba da esteira, motor, 

embuchamento e esteira em bom estado. 

R$  30.000,00 

23 - 01 (um) Caminhão caçamba, marca Mercedes Benz, modelo 1618, cor verde, ano 

de fabricação e modelo 1989/1989, placas JYG-8688, com motor, caixa e suspensão 

boa, lataria com escoriações, faltando estepe, macaco, chave de roda. 

R$  18.000,00 

24 - 01 (um) Veículo marca GM, modelo S10 Advantage, ano de fabricação e modelo 

2008/2008, cor branca, placas NIZ-6255, veículo batido, motor, pneu, caixa e 

suspensão em bom estado, faltando estepe, macaco, chave de roda, e lataria com 

escoriações. 

R$ 8.000,00  

25 - 01 (um) Veículo marca GM, modelo S10 2.8, ano de fabricação e modelo 

2001/2002, cor branca, placas JZG-2182, veículo rodando, motor, pneu, caixa e 

suspensão em bom estado, faltando estepe, macaco, chave de roda, e lataria com 

escoriações. 

R$ 10.000,00 

26 -  01 (um) Veículo marca Renault, modelo Master, cor branca (ambulância), ano de 

fabricação e modelo 2006/2006, placas KAR-8395, com motor fundido e escoriações. 
R$ 5.000,00 

27 -  01 (um) Veículo marca Ford, modelo F-350, cor branca, ano de fabricação e 

modelo 2003/2003, placas KEZ-0605, veículo rodando, motor meia vida, pneu, caixa 

e suspensão boa, com estepe e carroceria de madeira ruim. 

R$ 20.000,00 

28 -  01 (um) Veículo marca Fiat, modelo Ducato Maxicargo, cor branca, ano de 

fabricação e modelo 2010/2011, placas NJS-7501, veículo rodando, motor e 

suspensão em bom estado, possui chave de roda, macaco e estepe. 

R$ 33.000,00 

29 -  01 (um) Veículo marca VW, modelo Gol 1.0, cor branca, ano de fabricação e 

modelo 2002/2002, placas DFO-6643, veículo rodando, motor, caixa, suspensão, 

estofamento e pneus em bom estado, faltando chave de roda e macaco, com 

escoriações na lataria. 

R$ 5.000,00 

30 - 01 (um) Veículo marca Fiat, modelo Uno Mille Fire, cor branca, ano de 

fabricação e modelo 2005/2006, placas KAN-9827, veículo rodando, com escoriações 

na lataria, faltando macaco, chave de roda e estepe velho, pneus ruins. 

R$ 4.000,00 

31 - 01 (um) Veículo marca Fiat, modelo Uno Mille Smart, cor branca, ano de 

fabricação e modelo 2001/2001, placas JZX-2004, veículo rodando, com escoriações 

na lataria, possui macaco, chave de roda e estepe, pneus bons. 

R$ 5.000,00 

32 - 01 (um) Veículo Ônibus, marca M. Benz, modelo 1318, ano de fabricação e 

modelo 1990/1990, cor branco, placas AAD-9029, Chassi 9BM384088KB64219. 

motor e caixa em bom estado, sem estepe, macaco e chave de rodas. Com escoriações 

R$ 8.000,00 



na lataria, estofamento meia vida, lado esquerdo do para-choque com defeito. 

33 - 01 (um) Veículo tipo ônibus, marca M. Benz, modelo OF1315, ano de fabricação 

e modelo 1988/1988, cor branco, placas BYH-9838, Chassi 9BM3840987JB799207. 

Motor e caixa em bom estado, sem estepe, macaco e chave de rodas. Com escoriações 

na lataria, estofamento meia vida, lado esquerdo do para-choque com 

defeito. 

7.700,00 

34 - 01 (um) Veículo marca Fiat, modelo Ducato Greencar Cargo, ano de fabricação e 

modelo 2013/2014, cor branco, placas OBB-1246, Chassi 93W244F14E2120716. O 

veículo era utilizado como ambulância, batido (capotado) motor e caixa novo, não 

tem estepe, macaco, chave de rodas e, sem compressor de ar. 

R$ 4.000,00 

35 - 01 (um) Veículo marca Fiat, modelo Ducato Maxi Cargo, ano de fabricação e 

modelo 2010/2010, cor branco, placas NJV-1217, Chassi 93W245G34A2051911. O 

veículo é utilizado como ambulância, motor “meia vida”, com defeito na lataria. 

R$ 30.000,00 

 

36 - 01 (um) Veículo marca Fiat, modelo Doblo 1.8 Flex, ano de fabricação e modelo 

2010/2011, cor preto, placas NJW-5814, Chassi 9BD119409B1071530. O veículo em 

geral está em bom estado, motor bom, mas a suspensão necessita de manutenção. 

R$ 12.000,00 

37 - 01 (um) Veículo tipo, ônibus escolar, marca Iveco, modelo Marcopolo Fratello, 

ano de fabricação e modelo 2001, cor branco, placas JZH-0822, Chassi 

93ZC4980118301112. O veículo está com escoriações na lataria, estofamento em 

razoável estado. 

R$ 15.000,00 

38 - 01 (um) Veículo marca GM Chevrolet, modelo Blazer Advantage, ano de 

fabricação e modelo 2008/2008, cor branco, placas NJA-1645, Chassi 

9BG1164008C440708. O veículo possui escoriações na lataria, motor, suspensão e 

estofamento em bom estado, contém defeito no para-choque, sem farol de milha. 

R$ 12.000,00 

39 - 01 (um) Veículo tipo ônibus, marca M. Benz, modelo OH 1315, ano de 

fabricação e modelo 1990/1990, cor branco, placas AAD-3512, Chassi 

9BM384098LB873841. Suspensão e motor em bom estado, estofamento em razoável 

estado, com escoriações na lataria. 

R$ 7.500,00 

40 - 01 (um) Veículo tipo ônibus, marca M. Benz, Ciferal, ano de fabricação e modelo 

1992/1992, cor branco, placas KOD-1899. Suspensão caixa e motor em bom estado, 

com escoriações na lataria. 

R$ 9.000,00 

41 - 01 (um) Ônibus, marca Mercedes Benz, modelo OF 1318, placas KNG-3019, 

chassis 9BM384088NB949514, ano de fabricação 1992, cor branca, rodando, 

faltando o macaco e a chave de roda, possui avarias na lataria e estofamento. 

R$ 8.500,00 

42 - 01 (um) Ônibus, marca Mercedes Benz, modelo OH 1315, placas KBI-9509, 

chassis 9BM384098JB798006, ano de fabricação 1988, cor branca, rodando, faltando 

o macaco e a chave de roda, possui avarias na lataria e estofamento. 

R$ 7.000,00 



43 - 01 (um) Veículo, marca Fiat, modelo Uno Mille Fire Flex, placas KAN-9877, 

chassis 9BD15802276470981, ano de fabricação/modelo 2005/2006, cor branca, 

motor em ruim estado, falta macaco e chave de rodas, avarias na pintura e lataria e 

estofados em razoável estado. 

R$ 3.000,00 

44 - 01 (um) 01 (uma) Patrola Motoniveladora, marca Catterpillar, modelo 120-B, cor 

amarela, com sistema de comando em péssimo estado, possui cardan da inclinação 

das rodas e diferencial quebrado. 

R$ 8.000,00 

45 - 01 (um) Caminhão, marca Mercedes Benz 1929, modelo 355 45 TON. - 135 CV, 

placas JZQ-0021, chassis 35003312639017, ano de fabricação/modelo 1984/1984, cor 

amarelo, com motor fundido, não possui bateria, sem os retrovisores e acessórios, 

com vários pontos de ferrugem e avarias na pintura e lataria. 

R$ 5.000,00 

46 - 01 (um) Caminhão, marca Mercedes Benz, modelo 1929 LS 3 EIXO 2300 PBT, 

placas ADX-5074, chassis 9BM350033GB714061, ano de fabricação/modelo 

1986/1986, cor branca, motor 355 turbo fundido, não possui bateria, filtro, macaco, 

chave de roda, bem como, o banco do motorista, parte interna em péssimo estado de 

conservação e com vários pontos de ferrugem e avarias na pintura e lataria. 

R$ 6.000,00 

47 - 01 (um) Caminhão Basculante, marca Mercedes Benz, modelo 1929 LS 355 

TURBO, placas JZQ-0027, chassis 35003312638388, ano de fabricação/modelo 

1983/1984, cor branca, motor 355 turbo fundido, cambio com defeito falta os 

acessórios, vários pontos de ferrugem, parte interna e externa em péssimo estado, 

varias avarias na pintura e lataria. 

R$ 6.500,00 

48 - 01 (um) Caminhão Basculante, marca Mercedes Benz, modelo 1718-K, placas 

KEA-4021, chassis 9BM693184YB243520, ano de fabricação/modelo 2000/2000, 

cor branca, motor fundido, falta o para-choque dianteiro, lataria em péssimo estado, 

com várias avarias e pontos de ferrugem, faltando vários itens e acessórios. 

R$ 4.000,00 

49 - 01 (um) roçador de acostamento e barranco, marca Lavrale, em razoável estado 

de conservação e funcionamento. 
R$ 12.000,00 

50 - 01 (uma) Patrola Dresser 140 C, cor amarela, motor MB – 352, sem 

funcionamento, lataria e pintura em péssimo estado de conservação e vários pontos de 

ferrugem por toda sua estrutura. 

R$ 8.000,00 

51 - 01 (um) Rolo Compactador, marca Combat, modelo CB 250 G, cor vermelha, 

capa seca estourado, motor bom, possui 02 (dois) pneus e vidro quebrado. 
R$ 22.000,00 

52 - 01 (um) Caminhão Basculante, marca M. Benz, modelo 1718, ano de fabricação 

e modelo 2000/2000, cor branca, placas KEA 3991, chassis 9BM693184YB229939, 

veículo com motor fundido, com 10(dez) pneus velhos, falta parachoques, bateria, 

filtro, macaco, chave de rodas, placas, com escoriações, veículo fácil de rodar. 

R$ 10.000,00 

53 - 01 (um) Caminhão Basculante, marca M. Benz, modelo 1718, ano de fabricação 

e modelo 2000/2000, cor branca, placas KEA 4031, chassis 9BM693184YB237432, 

veículo com motor fundido, com 10(dez) pneus velhos, falta parachoques, cardan, 

bateria, filtro, macaco, chave de rodas, placas, com escoriações.  

R$ 9.000,00 



54 - 01 (um) Caminhão, marca M. Benz, modelo 1934, ano de fabricação e modelo 

1989/1989, cor branca, placas BWO 2440, veículo com cilindro com defeito, falta 

acessórios, macaco, chave de rodas, com avariações na lataria, veículo rodando. 

12.000,00 

55 - 01 (um) Veículo, marca VW, modelo GOL 1.0, ano de fabricação e modelo 

1999/2000, cor verde, placas AIZ 1946, veículo com parabrisa quebrado, falta 

macaco, chave de rodas, com escoriações na lataria, motor ruim, com os 04 (quatro) 

pneus ruins, estofamento ruim, e o vidro da parta quebrado. 

R$  1.500,00 

56 - 01 (um) Veículo, marca VW, modelo GOL 1.0, ano de fabricação e modelo 

2007/2008, cor cinza, placas NJF 3310, parte elétrica não funciona, falta estepe, 

macaco, chave de roda, possui caixa e suspensão boa, com escoriação na lataria. 

R$ 4.000,00 

57 - 01 (um) Veículo, marca VW, modelo GOL 1.0, ano de fabricação e modelo 

2003/2003, cor branca, placas JZZ 3748, com motor bom, porém desmontado, falta 

macaco, chave de rodas, com escoriações na lataria, com 04 (quatro) pneus velhos, 

com estofamento ruim. 

R$ 3.000,00 

58 - 01 (um) Veículo, marca Fiat, modelo Uno, ano de fabricação e modelo 

2010/2011, cor branca, placas NUA 8776, veículo com motor fundido, possui 

macaco, chave de rodas e estepe, com escoriações na lataria, não possui bateria. 

R$ 4.000,00 

59 - 01 (um) Veículo, marca Volksvagem, modelo Gol 1.0, ano de fabricação e 

modelo 2002/2002, cor branca, placas DFO 6034, veículo com motor fundido, falta 

macaco, chave de rodas, bateria e estepe, com escoriações na lataria, com pneus ruins. 

R$ 1.500,00 

60 - 01 (um) Ônibus Escolar, marca Volksvagem, modelo 15.190, ano de fabricação e 

modelo 2012/2013, cor amarela, placas OBG 4474, veículo teve incêndio no interior, 

bancos e forros queimados, falta acessórios e parachoque, com 06 (seis) pneus velhos. 

R$ 15.000,00 

61 - 01 (um) Veículo, marca Fiat, modelo Ducato, ano de fabricação 2004, cor branca, 

placas KAB-0517, com motor ruim, painel com defeito, sem macaco, chave de roda e 

estepe. 

R$ 6.500,00 

62 - 01 (um) Veículo, marca Volkswagen, modelo Kombi, ano de fabricação 2000, cor 

branca, placas JZD-6327, com motor ruim, falta de acessórios, com avarias na lataria, 

falta macaco, chave de rodas. 

R$ 1.500,00 

63 - 01 (um) Veículo, marca Volkswagen, modelo Saveiro, ano de fabricação 1994, 

cor verde, placas JZQ-0028, faltando peças do motor, motor fundido, escoriações na 

lataria, falta painel, macaco, chave de rodas e estepe. 

R$ 900,00 

64 - 02 (dois) Compactadores/Coletores de Lixo, cor branca com azul, em 

funcionamento, pistão com vazamento e caixa com escoriações, pintura ruim, 

valiados em R$ 1.000,00/cada. 

R$ 2.000,00 

AVALIAÇÃO TOTAL 
R$ 

4.329.100,00 

 


