
 
 
PORTARIA Nº 202/2021 

 
 
 

AUTORIZA O INICIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO  
 
 
 

LEONIR WENTZ, Vice-Prefeito Municipal no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal de 
Coqueiros do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais, AUTORIZA o setor 
competente a dar início ao Processo Licitatório nº 046/2021, Concorrência Pública nº 001/2021, 
cujo objeto é a venda dos seguintes bens imóveis da municipalidade, a seguir relacionados: 
 

Item Descrição do Veículo, Máquina e/ou equipamento 

 
 
 
 

1 

Um terreno urbano, sem construção, com área de 520,87 m² (quinhentos e vinte metros e oitenta e sete 
decímetros quadrados), situado no lado ímpar da Rua Theófilo Buckli, esquina com a Rua Carlos Schefler, no 
quarteirão formado por mais as Ruas Aloysio Felipe Weber e Álvaro Machado, no Distrito de Igrejinha, no 
Município de Coqueiros do Sul (RS), lote 001 da quadra 003 do setor 005, com as seguintes medidas e 
confrontações: ao norte, em 21,36 m (vinte e um metros e trinta e seis centímetros) com a Rua Theófilo Buckli, 
onde faz frente; ao sul, em 14,38 m (quatorze metros e trinta e oito centímetros) com o lote 004 – matrícula nº 
13.080; ao leste, em 39,45 m (trinta e nove metros e quarenta e cinco centímetros) com o lote 003 – matrícula 
n. 40.945; e, ao oeste, em 27,01 m (vinte e sete metros e um centímetro) com a Rua Carlos Schefler, 
constante da matricula 41.537 do Cartório de Registro de Imóveis de Carazinho – RS. 

 
 
 
 

2 

Um terreno urbano, sem construção, com a área de 965,54 m² (novecentos e sessenta e cinco metros e 
cinquenta e quatro decímetros quadrados), situado no lado par da Rua Aloysio Felipe Weber, esquina com a 
Rua Theófilo Buckli, no quarteirão formado por mais as Ruas Carlos Schefler e Álvaro Machado, no Distrito de 
Igrejinha, no Município de Coqueiros do Sul (RS), lote 002 da quadra 003 do setor 005, com as seguintes 
medidas e confrontações: ao norte, em 65,00 m (sessenta e cinco metros) com a Rua Theófilo Buckli; ao sul, 
em 52,22 m (cinquenta e dois metros e vinte e dois centímetros) com o lote 003 – matrícula n. 40.945; e, ao 
leste, em 37,00 m (trinta e sete metros) com a Rua Aloysio Felipe Weber, onde faz frente constante da 
matricula 41.538 do Cartório de Registro de Imóveis de Carazinho – RS.  

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, aos 15 dias do mês de julho de 2021. 
 
 
 

LEONIR WENTZ 
Vice-Prefeito Municipal  

No Exercício do Cargo de Prefeito Municipal 
 
 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
Norton Eduardo Baum 
Sec. Adm. Planej. Ind. Comerc. e Habitação 

 


