
Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí

Avenida Hermogêno Cursino dos Santos, 342
C.N.P.J. 89.658.025/0001-90
SETOR DE LICITAÇÃO

LEILÃO N° 001/2018 - REEDIÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL, Claudiomiro Gamst Robinson , no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a 

Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, e ainda, pelas disposições estabelecidas no presente 

Edital, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 10 horas do dia 27 de 

SETEMBRO  de 2018, no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal, será realizada licitação na 

modalidade LEILÃO, do tipo “MAIOR LANCE”, para a venda dos seguintes bens: 

1. DO OBJETO E VALOR MÍNIMO:  

LOTE 01- Ônibus Mercedes Bens Marcopolo Senior, placa IJI 0308, diesel, branco, ano/mod. 

1999, 136 CV, chassi 9BM688176XB207922, RENAVAM 730243192.  No estado que se encontra, 

R$10.000,00 (dez mil reais). 

LOTE 02- Ônibus Motor Casa (unidade móvel) AGRALE, placa INM 8073, ano/mod. 2005, 

Branco, 218 CV, diesel, chassi 9BM3840785B443059, RENAVAM 903663201. No estado que se 

encontra R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 

 LOTE 03- Camioneta GM CAPTIVA SPORT, placa IQX 0471, ano/mod. 2010, preta, chassi 

3GNALHEV9AS609569, RENAVAM 218219482. No estado que se encontra. R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).  

LOTE 04- Fiat Uno Mille Way Econômico Flex, placa IQB 1924, branco, ano/mod. 2009/2010, 

chassi 9BD15844AA6341647, RENAVAM 00161312985. No estado que se encontra. R$10.000,00 

(dez mil reais).

LOTE 05 -  Ford TRANSIT Furgão 2.2 TCA Longo Jumbo, ambulância, 125cv, placa IUW 5056, 

diesel, branca, ano/mod. 2013, chassi WFOXXPTDFDTU83447, RENAVAM 00586755470. No 

estado que se encontra. R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). 

LOTE 06- Ford TRANSIT Furgão 2.2 TCA Longo jumbo ambulância, 116 cv, placa ITK 8547, 

diesel, branca, ano/mod. 2011, chassi WOFXXXTBFBTJ43919, RENAVAM 481602356. No 

estado que se encontra. R$28.000,00 (vinte e oito mil reais). 

 LOTE 07  Chevrolet SPIN 1.8L MT LTZ Flex, ano/mod. 2013/2014, placa IUT 9996, branca, 

chassi 9BGJC75Z0EB161380, RENAVAM 00575668687. No estado que se encontra. R$ 
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24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

LOTE 08 - CITROEN JUMPER MICROONIBUS VAN M33M HDI, diesel, branca, placa IPU 

4908, ano/mod. 2009, chassi 935ZBPMMB92040919, RENAVAM 00143587048. No estado que se 

encontra. R$20.000,00 (vinte mil reais). 

LOTE 09  VW GOL 1.6, Flex, branco, placa IRX 6838, ano/mod. 2011/2012, chassi 

9BWAB05U0CT017433, RENAVAM 00327574771.  No estado que se encontra. R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 

LOTE 10 -  Um terreno urbano com área de 501,97m2, localizado na Av. Central do Jacuí, Bairro 

CEEE, neste município de Salto do Jacuí, confrontações constantes na matricula nº 2.775. No 

estado que se encontra. R$40.000,00 (quarenta mil reais). 

2. DO LEILÃO, DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO PAGAMENTO:

2.1. O Leilão Público lançado por este Edital será realizado pela Leiloeira Oficial contratada, Sr.ª 

DÉBORA REGINA BARZ, inscrita no CPF sob o n° 994.507.550-00, com registro na Junta 

Comercial do Estado do RS sob o n° 306/2015, portaria de nomeação nº 405/2018.

2.2. Poderão participar do presente processo licitatório, Pessoas Físicas e Jurídicas;

2.2.1 As Pessoas Físicas deverão apresentar os seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG) e 

CPF (Cadastro de Pessoa Física), além do fornecimento de outros dados pessoais para cadastro, 

junto a Leiloeira, como telefone, endereço completo, etc;

2.2.2. As Pessoas Jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos: Cartão do CNPJ; Cópia do 

contrato social em vigor; procuração ou credencial de preposto representante, assinada pelo 

responsável pela pessoa jurídica; Carteira de identidade do sócio com poderes de gerência na 

empresa ou do procurador ou preposto representante, além do fornecimento de dados pessoais do 

representante legal da Empresa para cadastro junto a Leiloeira.

2.3. Não poderão participar do presente Leilão, os membros da Comissão de Licitações e ou 

dirigentes de órgãos públicos do Município de Salto do Jacuí, em conformidade com o art. 9º c/c 

art. 84 da Lei Federal n° 8.666/93;

2.4. O lance visando à arrematação dos Lotes objeto deste Leilão, será oferecido verbalmente ou 

através de gestos pelo interessado durante a sessão especialmente designada para este fim, na data e 

hora estabelecidos neste Edital, em moeda corrente nacional (R$ real);
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2.4.1. Só serão considerados os lances de valor igual ou superior ao da avaliação mínima atribuída 

ao bem;

2.4.2. Será vencedor quem ofertar a proposta mais vantajosa (maior lance);

2.4.3. Poderá a Senhora Leiloeira, alterar e/ou agrupar os lotes conforme conveniente, com a 

respectiva apregoação dos bens.

2.5. O pagamento dos bens arrematados será na sua integralidade, junto a Tesouraria do Município   

em cheque ou dinheiro, no ato do Leilão;

2.5.1. O bem que for pago em dinheiro será liberado no mesmo dia da sessão do Leilão;

2.5.2. O bem que for pago em cheque será liberado somente após a compensação do mesmo. 

2.6. O arrematante deverá pagar comissão de 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) bem(ns) 

arrematados(s) diretamente à Leiloeira Oficial, no dia do Leilão; 

2.6.1. O pagamento em cheques à leiloeira resultará na liberação do bem, somente após a 

compensação dos mesmos.

2.7. Em caso de desistência, incidirá multa equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

bem arrematado, em favor do Município de Salto do Jacuí- RS, perda da comissão efetuada a 

Leiloeira, perda do valor pago pelo respectivo bem, além da suspensão do direito de participar dos 

Leilões realizados pelo Município de Salto do Jacuí, sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

3. DA TRADIÇÃO DOS BENS:

3.1.  Os bens arrematados serão entregues aos arrematantes a partir da integralização do pagamento 

do bem ao Município, e, da comissão à Leiloeira;

3.2.  O prazo máximo para a retirada dos bens arrematados é de 5 (cinco) dias úteis a contar da data 

da integralização do pagamento;

3.2.1. Transcorrido o prazo de retirada sem que ela tenha ocorrido, o Município de Salto do 

Jacuí/RS ficará eximido de toda e qualquer responsabilidade pela perda total ou parcial e/ou avaria 

que venha a ocorrer no bem arrematado e não retirado no prazo estabelecido;

3.2.2. Não ocorrendo a retirada do bem no prazo estabelecido, o arrematante será considerado 
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desistente, dispensada a notificação judicial ou  extrajudicial por  parte do Município, caso que o 

arrematante perderá  o  direito aos bens  arrematados nos termos do subitem 2.7, os quais integrarão 

novamente o Patrimônio da Prefeitura,  podendo ser alienados em novo leilão. 

3.3.  A despesa com a remoção dos bens arrematados, tais como serviços de mão-de-obra e 

equipamentos necessários para carregamento dos mesmos será de responsabilidade do arrematante, 

não cabendo ao Município ou à Leiloeira nenhuma obrigação e responsabilidade, pela execução dos 

mesmos;

3.4. A transferência da propriedade dos veículos junto ao DETRAN, deverá ocorrer exclusivamente 

em nome do arrematante;

3.4.1.1. Ao Município cabe o fornecimento dos documentos necessários à transferência pertencestes 

a Administração. 

3.4.1. Todas as despesas de transferência dos veículos e do imóvel, correrão por conta do respectivo 

arrematante, tais como custos de tributos, taxas, reconhecimento de firmas, autenticação de 

documentos, entre outros. 

3.4.2. O arrematante deverá transferir para sua propriedade, junto ao DETRAN, o veículo 

arrematado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua retirada, sob pena do veículo ser 

recolhido, conforme o art. 123, I e § 1º da Lei nº 9.503/97, prazo esse equivalente também para o 

imóvel.

3.4.2.1. No momento da retirada do bem, mesmo que não haja sido transferido para o seu nome 

junto ao DETRAN, o arrematante assume a partir desta data, toda e qualquer responsabilidade civil 

e criminal por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação 

movida pelos mesmos que envolvam o referido veículo ou máquina.

3.5. O arrematante obriga-se a remover qualquer elemento/informação que identifique os bens como 

pertencentes à Prefeitura/Município de Salto do Jacuí, após a concretização da alienação.

4. DAS DISPOSIÇÃOES GERAIS:

4.1. Os bens a serem leiloados estarão à disposição para visitação pública, a partir do dia  25 de 

Setembro  de 2018, das 7h às 13 h , na Garagem de Máquinas da Prefeitura Municipal de Salto do 

Jacuí,  situado a Rua Lidovino Fonton; nº700 ; Bairro: Cruzeiro  SALTO DO JACUÍ/RS.
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4.2. O Município leiloará os bens na condição em que se encontram, não sendo responsável por 

qualquer vicio ou defecção neles existentes. A formulação de proposta significa a aceitação dos 

termos deste Edital e do reconhecimento de toda a publicidade realizada para veicular a realização 

do Leilão, bem como que o licitante efetivou avaliação técnica completa do bem e está ciente das 

condições do mesmo, sob todos os aspectos. 

4.3.  Incorre à pena de detenção de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à 

violência, todo aquele que “impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial; afastar ou procurar 

afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de  

vantagem”, na forma do art. 358 do Código Penal. 

4.4. Fica assegurado ao Município de SALTO DO JACUÍ o direito de revogar a licitação por razões 

de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação 

de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº. 8.666-93).

4.5. Fica eleito o Foro da Comarca de SALTO DO JACUÍ/RS para dirimir as questões oriundas da 

presente licitação. 

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 7h às 13h, com o Setor de 

Licitações, pelo telefone (55) 3327-1400 ou pelo e-mail: comprasjacui@hotmail.com  ou 

diretamente com a Leiloeira DÉBORA REGINA BARZ, pelo fone  (55)99171-2213/98446-4288, 

site: www.deborabarzleiloes.com.br  e-mail: deborabarzleiloes@gmail.com, no horário das 8:30h às 

11:30h e das 13:30h às 17h.

                                              

                                              Salto do Jacuí/RS, 10 de Setembro de 2018.

__________________________

Claudiomiro Gamst Robinson  

Prefeito Municipal
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