PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI – RS
Rua Liberato Salzano, 387
E-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI
EDITAL DE LEILÃO No 01/2015
LEILÃO PARA VENDA DE BENS INSERVÍVEIS

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS INSERVÍVEIS Nº 01/2015.

AFONSO NIKODEM, Prefeito Municipal em Exercício no Município de Cândido Godói,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal
no 8.666/1993 e suas alterações posteriores, torna público o presente edital de licitação, sob a

modalidade de leilão, do tipo "maior lance", visando a venda de bens móveis e veículos inservíveis
para o município, em conformidade com a Lei Municipal 2.435/2014 e 2.487/2015.

1. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO
1.1

LOCAL: Sala de Reuniões da Câmara de Vereadores, Rua Sepé Tiarajú, 18, Cândido Godói, RS,

CEP: 98.970-000,
1.2

DATA: 20 de fevereiro de 2015.

1.3

HORÁRIO: 09horas.

2. DO OBJETO
2.1 O Município torna público que, no dia, horário e local mencionados no preâmbulo, em sessão
pública, dará início ao Leilão acima especificado, para a venda dos bens inservíveis relacionados no
ANEXO I deste Edital.
2.1.1 A caracterização do objeto da licitação quanto aos tipos de bens e demais elementos
identificadores, assim como a exata definição dos lotes, encontram-se descrito no Anexo I do
presente Edital, sendo que os bens poderão ser examinados no local onde se encontram, em horário
de expediente, na Prefeitura Municipal de Cândido Godói, situada na Rua Liberato Salzano nº 387,
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Centro, Cândido Godói, RS e na Secretaria Municipal de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Trânsito,
situada na Avenida Alvorada nº 261.
2.2 - Os referidos bens serão vendidos no estado e condições em que se encontram, pressupondo-se
tenham sido previamente examinados pelos interessados, não cabendo, pois, a respeito deles,
qualquer reclamação posterior.
2.3 - A Administração Municipal, por meio de Comissão especialmente nomeada, conforme Portaria
nº 428/2013 realizou avaliação dos bens ora levados a leilão, nos termos de Laudo de Avaliação,
constituindo-se o valor pelo qual cada bem avaliado, o valor mínimo para lance.

3. DOS PARTICIPANTES
3.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas ou físicas, que se enquadrem às condições
deste Edital, nas Leis nº 8.666/2003 e 8.883/1994 que instituem normas para licitações e contratos
da Administração Pública; da Lei no 10.406/2002, relativa ao Código Civil Brasileiro.
3.2 - É vedada a participação de menores de idade, dos servidores públicos municipais que efetuaram
a avaliação dos bens, assim como os servidores públicos municipais em exercício, inclusive ocupantes
de cargos em comissão.
3.3 – Também está vedada a participação de licitantes que se encontrem inadimplentes com o
Município de Cândido Godói, RS.

4. - DA REPRESENTAÇÃO
4.1 O licitante poderá se fazer presente ao leilão, das seguintes formas:
4.1.1 PESSOA FÍSICA:
a) diretamente, mediante sua presença pessoal e apresentação dos documentos:
- CPF;
- e Documento de Identidade previsto na Legislação Federal.
b) Indiretamente, por intermédio de PROCURADOR, formalmente designado em procuração, com
firma reconhecida em tabelião ou por instrumento público.
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4.1.2 PESSOA JURÍDICA:
a) Diretamente, mediante a presença pessoal do licitante, no caso de empresa individual, ou de seu
representante legal, em ambos os casos, consoante designação expressa no Contrato Social (ou
equivalente), e apresentação dos documentos:
- CNPJ e;
- Documento de Identidade previsto na Legislação Federal.
b) Indiretamente, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado em procuração, com
firma reconhecida em tabelião ou por instrumento público.
c) As PESSOAS JURÍDICAS, no ato da arrematação deverão apresentar ainda as seguintes Certidões:
- Certidão Negativa para com o Município do domicílio ou sede do licitante;
- Certidão Negativa para com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
4.2 - Os documentos explicitados nos subitens 4.1.1 e 4.1.2 poderão ser exibidos no original, ou
através de cópia integral e em boa forma autenticados em cartório, ou autenticado por funcionário
habilitado no município de Cândido Godói, RS. A autenticação por funcionário público desta
Administração somente será realizada até trinta minutos antes da abertura do Leilão.

5. DOS LANCES
5.1 – Os lances serão oferecidos da seguinte forma: os bens serão comercializados em lotes e itens,
que terão valores iniciais mínimos, e durante o leilão, receberão lances pelo preço individual do LOTE
e/ou ITEM. Assim, o preço de cada LOTE e/ou ITEM será o valor do lance ofertado.
5.2 - Os lances serão verbais e sucessivos, a partir do PREÇO MÍNIMO estabelecido, pela avaliação
previamente procedida, considerando-se vencedor o licitante que houver feito a maior oferta.

6. DO PAGAMENTO
6.1 – Os bens arrematados serão pagos à vista, mediante emissão de recibo provisório e ao final do
Leilão haverá a emissão de Documento de Arrecadação Municipal (DAM).
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6. 2 - O valor do lance ofertado pelo licitante vencedor deverá ser pago imediatamente no ato final
da arrematação do lote e/ou item que está sendo leiloado, em moeda corrente do país ou por meio
de cheque nominativo ao Município, de emissão do próprio licitante ou de seu procurador, com
poderes especiais.
6.2.1 – O(s) LOTE(S) e ou ITEM (NS) arrematado(s), cujo, pagamento seja realizado com cheque,
somente será(ão) liberado(s) para retirada, após a compensação bancária do respectivo cheque
emitido.
6.2.2 - É inevitável a condição, na hipótese de pagamento mediante Cheque, que todos os cheques
utilizados sejam do Arrematante ou de seu procurador, com poderes especiais e, nominais ao
Município DE CÂNDIDO GODÓI, RS.
6.3 – O licitante vencedor que não efetuar o pagamento, conforme previsto no item 6.2 ficará
impedido de oferecer lances para os lotes e/ou itens seguintes.
6. 4 - Na hipótese de inobservância do disposto no subitem 6.3, poderá o bem, a juízo do servidor
designado para tal, voltar a ser apregoado no mesmo evento.

7. DA ENTREGA DOS BENS
7.1 - A entrega dos bens será através de contra recibo aposto pelo arrematante ou por seu
procurador em todas as vias do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), após o pagamento
integral do bem arrematado, à vista do comprovante de pagamento, e após a assinatura da Ata do
Leilão.
7.2 - Quando o pagamento for com cheque o bem somente será liberado após a compensação.
7.3 – Para os Lotes 03 a 08, os arrematantes poderão retirar o material no prazo de até 60 (sessenta
dias).

8. DOS BENS NÃO RETIRADOS
8.1 - Todos os riscos de perecimento dos bens correm por conta do arrematante a partir do momento
em que o mesmo receber a DAM (Documento de Arrecadação Municipal).
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8.2 - Serão declarados abandonados os bens arrematados e não retirados no prazo de 60 (trinta) dias,
contados da data de sua arrematação.

9. DA ATA
9.1 - Encerrado o Leilão, será lavrada no local, ata circunstanciada, na qual figurarão os bens
arrematados e não arrematados, o valor de cada arrematação, bem como a identificação do
arrematante, os trabalhos desenvolvidos na licitação, e, em especial, os fatos relevantes.
9.2 - A ata será assinada pelo Leiloeiro designado pela Portaria nº 431/2013, pelos arrematantes, e
demais licitantes, bem como pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº
23/2014.

10. DAS PENALIDADES
10.1 - Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal Brasileiro: “Todo
aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito,
incorrerá nas penas de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção”.
10.2 – E ainda conforme a infração obedecido o competente processo administrativo, os licitantes
estarão sujeitos às seguintes penalidades:
a)

Deixar de apresentar a documentação exigida no certame e em caso do licitante não possuir

idoneidade para contratar com a Administração Pública: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estimado da arrematação;
b)

Manter comportamento inadequado durante o Leilão: afastamento do certame e suspensão

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;
c)

Deixar de manter lance ofertado (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor estimado da contratação;
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d)

Do pagamento dos bens arrematados com cheque com insuficiência de saldo (sem fundo):

ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados, suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estimado da contratação.
10.3 - A intimação dos despachos de abertura de prazos para apresentação de defesa prévia e de
aplicação de penalidades, acima mencionadas, será publicada no quadro de publicações da Prefeitura
Municipal e na imprensa local.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 - Dos Atos Administrativos relativos à Licitação, cabem:
11.1.1 - RECURSO HIERÁRQUICO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da lavratura da Ata do
Leilão ou da Intimação do despacho decisório conforme o caso, nas seguintes hipóteses:
a) Revogação ou anulação do ato específico praticado no Leilão, ou do próprio Leilão;
b) Da aplicação das sanções previstas no item 10.
11.1.2 - REPRESENTAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação da decisão
relacionada com o Leilão, de que não caiba a interposição de recurso hierárquico.
11.1.3 - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação da
decisão, quanto à aplicação da sanção de declaração de inidoneidade de Licitar e Contratar com a
Administração Pública (em geral) endereçada ao Prefeito Municipal.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - Os arrematantes ficam responsáveis pelas conseqüências advindas da inobservância das
restrições apostas a cada bem, quanto ao uso, finalidade ou destino dos bens licitados.
12.2 - A partir do pagamento integral do lance ofertado, correrão à conta dos arrematantes todas as
despesas relativas ao armazenamento dos bens e quaisquer outras relativas a eles.
12.3 - Fica determinado que feito o registro de arrematação, não será permitido vender, permutar ou
de qualquer forma negociar o(s) seu(s) LOTE(s) e ou ITEM(NS) arrematado(s).
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12.4 - Em nenhuma hipótese serão aceitas desistências do(s) adquirente(s) do(s) LOTE(s) e ou
ITEM(NS), ou alegações de desconhecimento das cláusulas deste Edital, para se eximirem de
obrigações geradas pelo presente Edital.
12.5 – O Município não prestará qualquer tipo de ajuda aos Arrematantes, para a retirada do(s)
LOTE(s) e ou ITEM(NS) arrematado(s), bem como não se responsabilizará por qualquer acidente que
porventura venha ocorrer no ato da remoção.
12.6 - As vendas serão realizadas em caráter irrevogável e irretratável, não cabendo ao Arrematante
qualquer atitude de recusa, pedido de redução de preços ou solicitação de qualquer vantagem não
prevista neste Edital.
12.7 - O Arrematante que optar pela aquisição de ITEM, que contenha veículo, estará cônscio da
responsabilidade que terá pela REGULARIZAÇÃO do bem arrematado, assumindo inclusive as
despesas oriundas do processo de transferência de propriedade do respectivo veículo junto ao
DETRAN-RS, que correrão por conta única e exclusiva do Arrematante, cujo, prazo para a
regularização de transferência de propriedade desse veículo deverá ocorrer nos prazos e forma da
legislação pertinente, ou seja, “no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário
adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de
Veículo é de trinta dias”, Art. 123, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, Lei n°9.503 de 23/09/1997.
12.8 - Quaisquer pendências, que venham a ser constatadas, no decorrer do Leilão, serão resolvidas,
imediata e exclusivamente, pelo Leiloeiro. Uma vez batido o martelo a venda será dada, por
concluída.
12.9 - De acordo com a legislação em vigor, não há incidência de tributos federais no valor da
arrematação dos bens.
12.10 - Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dia de expediente normal da
Prefeitura Municipal de Cândido Godói, RS. Em hipótese de inexistência de expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido Godói, RS, no dia marcado para a realização do Leilão, ou se por qualquer
razão imprevista não puder o mesmo se realizar, ocorrerá no primeiro dia útil seguinte mantido o
mesmo horário e local.
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12.11 – Os bens que não obtiverem lances e/ou não forem arrematados poderão, a critério do
Leiloeiro, na mesma sessão, serem novamente leiloados mesmo que a preço vil.
12.12 - A Administração Municipal de Cândido Godói, RS, poderá até a data da realização do Leilão
cancelar o procedimento de leilão, desde que haja interesse público.
12.13 - Antes da retirada dos bens, por parte dos arrematantes, o dirigente do Órgão Promotor do
Leilão, poderá por interesse decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, revogá-lo
parcial ou totalmente, e deverá, quer de ofício, quer mediante comprovação de terceiros, no caso de
ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em parte, nas duas hipóteses por despacho baseado em parecer
devidamente fundamentado. Na hipótese de anulação do leilão, não terá o arrematante o direito à
restituição do valor pago, se houver, de qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade.
12.14 - Informações adicionais, relativas ao Leilão, serão prestadas na Prefeitura Municipal de
Cândido Godói, RS, Rua Liberato Salzano, 387, junto ao SETOR DE LICITAÇÕES ou pelos telefones (55)
35481200 ou 35481205 no horário de expediente ou pelo e-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br.
12.15 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Leiloeiro, pela Comissão Permanente de Licitação,
nomeada pela Portaria nº 23/2014, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Administração.
Cândido Godói, RS, 30 de janeiro de 2015.
Registre-se e publique-se

Afonso Nikodem
Prefeito Municipal em Exercício

Lauri A. Royer
Secretário da Administração

Este edital foi examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.
Em _______/________/2015

____________________________________
Bel. Homero Luiz Seibel – OAB/RS 52.678
Assessor Jurídico
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ANEXO I
LOTE 01
Lote 01: Carro Escort Hobby Ano 1993, Álcool.
Placa IHN 5875
Código 2901
Estado de conservação: bom
Valor: R$ 3.300,00

LOTE 02
Lote 02: Livros Descartados (reciclagem)
Aproximadamente 800Kg
Valor / Kg: R$0,10

LOTE 03
Lote 03 – Linha São João
Avaliação – R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
1 - Objeto – avaliação de edificação escolar em alvenaria.
2 - Dados Gerais:
Área construída total – 161 m²
Endereço – Linha São João
Proprietário – Prefeitura Municipal de Cândido Godói/RS
3 – Vistoria:
Data da vistoria – 27 de setembro de 2014.
Resp. Técnico – Daniel Rodrigo Goerlach
Eng. Civil – CREA/RS 130.189-D
4 – Avaliação da Edificação
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Descrição - Edificação em paredes de alvenaria, cobertura com telhas de fibrocimento
ondulado de 6 mm, esquadrias metálicas e de madeira e piso em assoalho de madeira e
cimentado.
Área construída – 161,00 m²
Estado de conservação – a edificação apresenta regular estado de conservação. Piso e
forro de madeira estão empenados. Esquadrias danificadas e com mau funcionamento.
Avaliação - Devido ao fato da área em que se encontra a escola não pertencer ao
Município, a edificação deverá ser demolida, e todo material deverá ser retirado do local.
Dessa forma, para a avaliação foi considerado o custo dos materiais que podem ser
retirados e reaproveitados, como telhas, forro e piso de madeira e esquadrias. Foi
considerado também o custo para retirada desses materiais, assim como os custos de
demolição e remoção do material que não pode ser reaproveitado.
Avaliação – R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)

LOTE 04

Lote 04 – Linha Dr. Pedro de Toledo
Avaliação – R$ 3.000,00 (três mil reais)
1 - Objeto – avaliação de edificação escolar em madeira.
2 - Dados Gerais:
Área construída total – 60 m²
Endereço – Linha Dr. Pedro de Toledo
Proprietário – Prefeitura Municipal de Cândido Godói/RS
3 – Vistoria:
Data da vistoria – 22 de setembro de 2014.
Resp. Técnico – Daniel Rodrigo Goerlach
Eng. Civil – CREA/RS 130.189-D
4 – Avaliação da Edificação
Descrição - Edificação com paredes de madeira, cobertura com telhas de fibrocimento
ondulado, esquadrias de madeira e piso em assoalho de madeira e cimentado.
Área construída – 60,00 m²
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Estado de conservação – a edificação apresenta ruim estado de conservação. Telhas
metálicas em processo de corrosão. Partes do piso e do forro de madeira estão
apodrecendo devido a existência de goteiras na cobertura. Esquadrias danificadas e com
mau funcionamento.
Avaliação - Devido ao fato da área em que se encontra a escola não pertencer ao
Município, a edificação deverá ser demolida, e todo material deverá ser retirado do local.
Dessa forma, para a avaliação foi considerado o custo dos materiais que podem ser
retirados e reaproveitados, como telhas, forro e piso de madeira e esquadrias. Foi
considerado também o custo para retirada desses materiais, assim como os custos de
demolição e remoção do material que não pode ser reaproveitado.
Avaliação – R$ 3.000,00 (três mil reais)

LOTE 05
Lote 05 – Secção C
1 - Objeto – avaliação de edificação escolar em alvenaria.
Avaliação – R$ 3.000,00 (três mil reais)
2 - Dados Gerais:
Área construída total – 124 m²
Endereço – Linha Secção C
Proprietário – Prefeitura Municipal de Cândido Godói/RS
3 – Vistoria:
Data da vistoria – 22 de setembro de 2014.
Resp. Técnico – Daniel Rodrigo Goerlach
Eng. Civil – CREA/RS 130.189-D
4 – Avaliação da Edificação
Descrição - Edificação em paredes de alvenaria, cobertura com telhas de barro francesa,
esquadrias metálicas e de madeira e piso em assoalho de madeira e cimentado.
Área construída – 124,00 m²
Estado de conservação – a edificação apresenta regular estado de conservação.
Cobertura desalinhada e telhas quebradas. Piso e forro de madeira empenados e
danificados. Esquadrias metálicas em processo de corrosão e de madeira danificadas.
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Avaliação - Devido ao fato da área em que se encontra a escola não pertencer ao
Município, a edificação deverá ser demolida, e todo material deverá ser retirado do local.
Dessa forma, para a avaliação foi considerado o custo dos materiais que podem ser
retirados e reaproveitados, como telhas, forro e piso de madeira e esquadrias. Foi
considerado também o custo para retirada desses materiais, assim como os custos de
demolição e remoção do material que não pode ser reaproveitado.
Avaliação – R$ 3.000,00 (três mil reais)

LOTE 06
Lote 06 – São Bonifácio
Avaliação – R$ 600,00 (seiscentos reais)
1 - Objeto – avaliação de edificação escolar em alvenaria.
2 - Dados Gerais:
Área construída total – 138 m²
Endereço – Linha São Bonifácio
Proprietário – Prefeitura Municipal de Cândido Godói/RS
3 – Vistoria:
Data da vistoria – 22 de setembro de 2014.
Resp. Técnico – Daniel Rodrigo Goerlach
Eng. Civil – CREA/RS 130.189-D
4 – Avaliação da Edificação
Descrição - Edificação com paredes de alvenaria, cobertura com telhas de barro francesa,
esquadrias metálicas e de madeira e piso em assoalho de madeira e cimentado.
Área construída – 138,00 m²
Estado de conservação – a edificação apresenta precário estado de conservação.
Cobertura danificada e com presença de diversas goteiras. Piso e forro de madeira
apodrecidos. Esquadrias metálicas em processo de corrosão e de madeira apodrecidas e
danificadas.
Avaliação - Devido ao fato da área em que se encontra a escola não pertencer ao
Município, a edificação deverá ser demolida, e todo material deverá ser retirado do local.
Dessa forma, para a avaliação foi considerado o custo dos materiais que podem ser
retirados e reaproveitados, como telhas, forro e piso de madeira e esquadrias. Foi
considerado também o custo para retirada desses materiais, assim como os custos de
demolição e remoção do material que não pode ser reaproveitado.
Avaliação – R$ 600,00 (seiscentos reais)
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LOTE 07
Lote 07 – Linha Doze Norte
Avaliação – R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
1 - Objeto – avaliação de edificação escolar em alvenaria.
2 - Dados Gerais:
Área construída total – 176 m²
Endereço – Linha Doze Norte
Proprietário – Prefeitura Municipal de Cândido Godói/RS
3 – Vistoria:
Data da vistoria – 22 de setembro de 2014.
Resp. Técnico – Daniel Rodrigo Goerlach
Eng. Civil – CREA/RS 130.189-D
4 – Avaliação da Edificação
Descrição - Edificação em paredes de alvenaria, cobertura com telhas de zinco, esquadrias
metálicas e de madeira e piso em assoalho de madeira e cimentado.
Área construída – 176,00 m²
Estado de conservação – a edificação apresenta regular estado ruim de conservação.
Telhas metálicas em processo de corrosão. Partes do piso e do forro de madeira estão
apodrecendo devido a existência de goteiras na cobertura. Esquadrias danificadas e com
mau funcionamento.
Avaliação - Devido ao fato da área em que se encontra a escola não pertencer ao
Município, a edificação deverá ser demolida, e todo material deverá ser retirado do local.
Dessa forma, para a avaliação foi considerado o custo dos materiais que podem ser
retirados e reaproveitados, como telhas, forro e piso de madeira e esquadrias. Foi
considerado também o custo para retirada desses materiais, assim como os custos de
demolição e remoção do material que não pode ser reaproveitado.
Avaliação – R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
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LOTE 08
Lote 08 – Linha Paranaguá
Avaliação – R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
1 - Objeto – avaliação de edificação escolar em alvenaria.
2 - Dados Gerais:
Área construída total – 120 m²
Endereço – Linha Paranaguá
Proprietário – Prefeitura Municipal de Cândido Godói/RS
3 – Vistoria:
Data da vistoria – 22 de setembro de 2014.
Resp. Técnico – Daniel Rodrigo Goerlach
Eng. Civil – CREA/RS 130.189-D
4 – Avaliação da Edificação
Descrição - Edificação com paredes de alvenaria, cobertura com telhas de barro francesa,
esquadrias metálicas e de madeira e piso em assoalho de madeira e cimentado.
Área construída – 120,00 m²
Estado de conservação – a edificação apresenta regular estado de conservação.
Cobertura desalinhada e telhas quebradas. Piso e forro de madeira empenados e
danificados. Esquadrias metálicas em processo de corrosão e de madeira danificadas.
Avaliação - Devido ao fato da área em que se encontra a escola não pertencer ao
Município, a edificação deverá ser demolida, e todo material deverá ser retirado do local.
Dessa forma, para a avaliação foi considerado o custo dos materiais que podem ser
retirados e reaproveitados, como telhas, forro e piso de madeira e esquadrias. Foi
considerado também o custo para retirada desses materiais, assim como os custos de
demolição e remoção e transporte do material que não pode ser reaproveitado.
Avaliação – R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
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