
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ONLINE 
 
 

Maurício André Lunelli, leiloeiro oficial, Matrícula  nº 

265/2010 junto a JUCERG, estabelecido na Av. Humberto de Alencar 

Castelo Branco, nº 405, bairro Licorsul, na cidade de Bento Gonçalves – RS, 

faz saber, através do presente edital, que devidamente autorizado pela 

PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA - RS, promoverá a venda em 

leilão único pelo preço da avaliação e a quem mais oferecer para os bens 

abaixo descritos no DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, ÀS 10:30 HORAS, na 

modalidade ONLINE via web site www.lunellileiloes.com.br.  

Um automóvel marca Fiat/Doblô HLX 1.8 Flex, ano 

2010/2011, placa IRV-8794 e RENAVAM nº 323864260, avaliado em R$ 

19.400,00; Um mirco-ônibus marca M. Benz/312 D Sprinter, K4RF, ano 

2000/2001, placa IJW-5119 e RENAVAM nº 412209115, avaliado em R$ 

21.350,00; Uma automóvel marca GM/Vectra Hatch 4P GT, ano 2009/2010, 

placa IQC-8158 e RENAVAM nº 165758600, avaliado em R$ 17.800,00; Um 

automóvel marca Fiat/Palio Attractive 1.4, ano 2012/2013, placa ITC-3119 e 

RENAVAM nº 466593350, avaliado em R$ 18.000,00; Um automóvel marca 

VW/Gol 1.6, ano e modelo 2005, placa IMJ-3996 e RENAVAM nº 850034604, 

avaliado em R$ 5.000,00;  Um automóvel marca VW/Gol 1.6 Power, ano 

2007/2008, placa IOK-0180 e RENAVAM nº 948094001, avaliado em R$ 

7.000,00; Um automóvel marca Fiat/Uno Mille Economy, ano 2010/2011, 

placa IRH-6891 e RENAVAM 257453415, avaliado em R$ 12.000,00; Uma 

moto niveladora marca Caterpillar, modelo 120B, chassi nº 64U6074, 

avaliada em R$ 50.000,00; Uma motonivelador marca M.A/Huber-Warco, 

ano e modelo 1980, placa IMQ-1492 e RENAVAM nº 571015620, avaliada em 

R$ 25.000,00; Uma carreta para trator de cortar grama, avaliada em R$ 

950,00; Cinco roçadeiras diversas, avaliadas em R$ 660,00 e muitos outros 

bens diversos como: mesas, cadeiras, armários, estantes, eletrodomésticos e 

equipamentos de informática, avaliados em R$ 1.450,00. Avaliação total dos 

bens é de R$ 178.610,00. 

Quem pretender arrematar os bens acima descritos 

deverá realizar um pré-cadastro 48 horas antes da realização do leilão, face 

os interessados serem previamente identificados e os cadastros aprovados 

pelo leiloeiro, cabendo aos arrematantes o pagamento das comissões do 

leiloeiro no percentual de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento). O 

Pagamento será à vista, mediante transferência eletrônica ou depósito. 

Os bens serão vendidos no estado em que se encontra e a visitação 

http://www.lunellileiloes/


estará aberta entre os dias 14 a 16 de dezembro de 2022, das 14:00 

horas às 17:00 horas. Outras informações com o leiloeiro Maurício André 

Lunelli, no endereço acima, pelos fones 54-3452-5591, 54-99987-8966 ou 

pelo site www.lunellileiloes.com.br. 

 

Bento Gonçalves, 01 de dezembro de 2022. 

Maurício André Lunelli - Leiloeiro Oficial     
 

  
 
 
 
 


