
MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2022

PROCESSO DE COMPRA Nº 62/2022

EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2022

TIPO DE JULGAMENTO: MAIOR LANCE OU OFERTA

“VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS / DISPENSÁVEIS AO PATRIMÔNIO

PÚBLICO”

O  PREFEITO  DE  PINHAL  DA  SERRA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  em

conformidade com a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações, torna público que às 14 horas do dia

07 de abril  de 2022 (quinta-feira),  à  rua  Sady  Antônio  Arnoldo,  nº  820,  no  Parque  de

Máquinas do Município de Pinhal da Serra, procederá ao LEILÃO PÚBLICO de bens móveis inservíveis

de propriedade do Município, conforme as disposições a seguir:

1. DO OBJETO:

1.1. É objeto da presente licitação a alienação de bens móveis inservíveis do Município de

Pinhal  da  Serra,  no  estado  em  que  se  encontram,  separados  em  itens  discriminados  e  avaliados  por

profissional habilitado, contratado para este fim, conforme anexo deste Edital.

1.2.  Todos os bens inservíveis/dispensáveis estão listados no LAUDO DE AVALIAÇÃO

deste Edital.

1.3.  Os valores mínimos de arrematação de cada item, são os constantes no LAUDE DE

AVALIAÇÃO deste Edital.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:

Os interessados em participar do leilão deverão comparecer no local com os seguintes documentos:

2.1 – Pessoa física:

2.1.1. Carteira de identidade;

2.1.2. CPF (cadastro de pessoa física).
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2.2-Pessoa jurídica de direito privado:

2.2.1. Cartão do CNPJ;

2.2.2. Carteira de identidade do sócio com poderes de gerência na empresa.

2.3 – Pessoa jurídica de direito público:

2.3.1. Cartão do CNPJ;

2.3.2. Procuração ou credencial de preposto representante, assinada pelo responsável pela pessoa jurídica de 

direito público;

2.3.3. Carteira de identidade do procurador ou preposto representante.

3. DA PROPOSTA:

3.1. As propostas serão fornecidas na forma de lance ou oferta, após, a de maior valor por 

item, será registrada em nome do arrematante na ata lavrada no dia do leilão.

3.2. Só será(ão)  considerado(s)  o(s)  lance(s)  de valor  igual  ou superior  ao da avaliação

atribuída ao(s) bem(s).

4. DO PAGAMENTO:

4.1. Os pagamentos das arrematações deverão ser efetuados à vista, diretamente ao Leiloeiro

Oficial, que emitirá quitação através de nota de leilão, a qual servirá, quando apresentada, para retirada dos

itens dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Caso o arrematante não efetue o pagamento e retirada

no prazo estipulado, perderá o direito sobre o bem que será levado a novo leilão, e em consequência será

impedido de participar  de novos leilões  que a municipalidade  venha realizar  ou declarado  inidôneo, nos

termos do imposto no art. 87, I à IV, da Lei Federal n° 8.666/93. 

4.2. Em nenhuma hipótese, conforme artigo 53, parágrafo segundo da lei 8666/93, serão

devolvidos os valores aludidos no subitem 4.1.

4.3. Correrá por conta do arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro, sendo a mesma

fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor do bem arrematado, conforme Artigo 24 do Decreto n° 21.981

de 19 de Outubro de 1932.

4.3.1. O pagamento será à vista e imediatamente após o arremate.

5. DA ENTREGA DO BEM

5.1. O arrematante retirará o(s) bem(s) a ele adjudicado (s), obrigatoriamente,  em até 24

(vinte e quatro) horas da integralização do pagamento.
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5.2. A documentação para transferência de propriedade dos veículos será entregue no ato da

integralização  do  pagamento,  e  o  arrematante  assume desde  o  recebimento  do  mesmo,  toda  e  qualquer

responsabilidade civil e criminal, sobre a utilização dos referidos veículos.

5.3. Ocorrendo  força  maior  ou  caso  fortuito,  no  interregno  de  tempo  entre  a  data  de

realização  do leilão  e data  limite  para  a  retirada  do(s)  bem(s),  que  impeça  sua  entrega,  fica  resolvida  a

obrigação mediante a restituição do valor pago.

5.4. Uma vez integralizado o pagamento, o Município de Pinhal da Serra exime-se de toda e

qualquer  responsabilidade  pela  perda  total  ou  parcial  e  avarias  que  venham  a  ocorrer  no(s)  bem(s)

arrematado(s) e não retirado(s) dentro do prazo a que se refere o subitem 5.1.

5.5. Os  tributos  e/ou  encargos  incidentes  sobre  o  carregamento  e  transporte  dos  bens

arrematados, desde o depósito onde se encontram no Município de Pinhal da Serra, até seu destino serão de

inteira e exclusiva responsabilidade do(s) arrematante(s).

5.6. O carregamento e transporte do (s) bem(s),  a partir  do local  em que se encontram,

depois  da  arrematação,  serão  de  responsabilidade  exclusiva  do  arrematante  que  se  responsabilizará  por

quaisquer acidentes que por ventura venham a ocorrer com o seu pessoal e/ou prepostos durante a retirada dos

respectivos item(s), isentando o Município, de qualquer responsabilidade civil e criminal, bem como de outros

ônus decorrentes.

5.7. Decorridos 30  (trinta) dias da data do leilão, e não sendo o bem retirado, perderá o

arrematante todos os direitos sobre o mesmo, reincorporando-se este,  automaticamente,  ao Patrimônio do

Município, na qual deverá ser promovido novo Leilão para arrematação dos bens.

6. DO LEILOEIRO:

             6.1.  O Leilão Público será conduzido e levado a efeito pelo Leiloeiro Oficial, Sr. Lucas

Ferreira, registrado na JUCERS sob a matrícula n. 269/11, contratado pela Administração Municipal, que se

incumbirá de desenvolver o procedimento, no dia, horário e local, conforme preconizado neste Edital.

                   6.2. Dúvidas e esclarecimentos, serão dados pelo Leiloeiro, Sr. Lucas Ferreira, telefones:

(54) 3231-2008 ou (54) 9 9669-9908.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1. O(s) bem (s) estará(ão) exposto(s) para visitação pública à rua Sady Antônio Arnoldo,

n. 820, no Parque de máquinas do Município, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 h às 11:30 h e das 13

h às 16:30 h.
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6.2. Exame e vistoria dos bens relacionados no LAUDO DE AVALIAÇÃO, poderão ser

agendados pelo telefone (54) 3584 0250, com o Assessor Executivo, Responsável pelo Setor de Frotas, Sr.

Aldrovando Boeira da Costa, matrícula no 1317, de segunda a sexta-feira, no horário das 08 h às 11:30 h e das

13 h às 16:30 h, ou no local da realização do Leilão acima mencionado.

6.3. O Município de Pinhal da Serra, se exime de toda a responsabilidade de eventuais danos

causados a usuários dos bens arrematados, bem como não oferecerá garantia dos  mesmos, tendo em vista

serem apregoados no estado de conservação em que se encontram, não podendo os arrematantes reclamar

sobre os  mesmos ou exigir reparação de possíveis defeitos.

6.4. O Município de Pinhal da Serra, se reserva no direito de, em qualquer fase da licitação,

e a seu critério, revogar o presente Edital, ou dele retirar ou reunir um ou mais itens se devido for, sem que

caiba aos licitantes, quaisquer indenizações ou reparações.

6.5. Informações serão prestadas aos interessados no horário da(s) 8h às 17h, na Prefeitura

Municipal de Pinhal da Serra, na Secretaria Municipal de Administração, na Av. Luiz Pessoa da Silva Neto,

n.º 1294, ou em www.pinhaldaserra.rs.gov.br, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos, ou

pelo fone n.º 054 3584 0250.

6.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria para dirimir eventuais litígios decorrentes

deste Edital.

              6.7. Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I – Laudo de avaliação dos bens; 

Pinhal da Serra, 07 de março de 2022.

José Robison Rodrigues Duarte

Prefeito 
Este edital foi devidamente examinado e aprovado por
este departamento jurídico em 07/03/2022.

              

            
        

http://www.pinhaldaserra.rs.gov.br/



































































































