
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 001/2015 
 

 
LEILÃO PARA VENDA DE BENS 
INSERVÍVEIS AO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
IBIAÇÁ/RS. 
 

 
O Município de Ibiaçá/RS torna público, que se acha aberta licitação 

na modalidade de LEILÃO, tipo de maior lance ou oferta por lote, para 
alienação de bens móveis, no estado em que se encontram, integrantes do 
patrimônio público municipal, a qual será processada e julgada em 
conformidade com a Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
supervenientes, demais regramentos legais vigentes e aplicáveis ao objeto da 
presente licitação, bem como pelas disposições contidas no presente edital, 
cujo ato público do processamento do leilão será realizado no Centro 
Administrativo Municipal, na sala da Secretaria de Administração, 
Planejamento e Finanças, sito na Rua do Interventor, n° 510, Centro, dia 30 de 
setembro de 2015, às 09:00 horas. 
 
1 – OBJETO: 
 

O objeto da presente licitação é a alienação, mediante procedimento 
de leilão, de bens móveis de propriedade do Município de Ibiaçá, no estado em 
que se encontram, separados em lotes previamente avaliados na forma da lei e 
discriminados conforme expressamente contido no anexo I deste edital. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: 
 

As propostas serão oferecidas pelos licitantes na forma de lance ou 
oferta verbal, após devidamente apregoado cada lote pelo leiloeiro, sagrando-
se vencedor o maior lance ou oferta final por lote, o qual será registrado em 
nome do arrematante em ata circunstanciada a ser lavrada no dia do leilão. 
 
3- DA DOCUMENTAÇÃO: 
 

Os interessados em participar do leilão deverão comparecer no 
local, no dia e hora designados, munidos dos seguintes documentos: 
 
3.1 - Pessoa física: 
a) Carteira de identidade. 
b) CPF (cadastro de pessoa física). 
c) Comprovante de endereço 



d) Declaração constante do Anexo II deste edital, devidamente preenchida e 
assinada, com firma reconhecida em Cartório 
 
3.2 - Pessoa jurídica de direito privado: 
a) Cartão do CNJP (cadastro nacional de pessoa jurídica). 
b) Carteira de identidade do sócio com poderes de gerência na empresa. 
c) Cópia do Contrato Social e, se for o caso, da alteração ou consolidação 
vigente. 
d) Caso a empresa seja representada por procurador, deverá ser apresentado, 
além de todos os documentos anteriores (letras “a” até “c”), também a via 
original de procuração pública, ou a via original da procuração particular com 
firma do outorgante reconhecida em cartório, acompanhada, nesse último caso, 
também dos documentos pessoais (CPF e Cédula de Identidade) do 
procurador. 
e) Declaração constante do Anexo II deste edital, devidamente preenchida e 
assinada, com firma reconhecida em Cartório 
 
3.3 - Pessoa jurídica de direito público: 
a) Cartão do CNPJ. 
b) Procuração ou credencial de preposto representante, assinada pelo 
responsável pela jurídica de direito público. 
c) Carteira de identidade do procurador ou preposto representante. 
d) Declaração constante do Anexo II deste edital, devidamente preenchida e 
assinada, com firma reconhecida em Cartório. 
 
4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
4.1 - O leilão será realizado por lote, conforme discriminado no Anexo I deste 
edital, tendo como valor mínimo de lance ou oferta inicial aquele consignado 
em cada um dos respectivos lotes. 
 
4.2 - Conforme disposição legal contida no art. 22, § 5º, da Lei Federal nº 
8.666/93, não serão alienados os bens constantes dos lotes, tampouco aceitos 
lances ou ofertas, que não sejam iguais ou superiores ao valor expresso no 
Anexo I deste edital. 
 
4.3 - As despesas relativas a taxas de vistoria, licenciamento e transferência 
dominial, bem assim com a adequação regulamentar dos itens obrigatórios, 
serão suportadas exclusivamente pelo arrematante. 
 
4.4 - Os lances ou ofertas deverão ser feitos pelos interessados levando-se em 
conta o estado atual dos bens integrantes dos lotes de que trata o Anexo I 
deste edital, eximindo-se o Município de qualquer tipo de responsabilidade 
sobre eventuais vícios ocultos ou redibitórios, eventuais imperfeições ou 
defeitos, não estando sujeitos os bens a qualquer tipo de garantia por parte do 



Município, tendo em vista que no valor mínimo de avaliação tais circunstâncias 
já foram efetivamente consideradas. 
 
4.5 – Os interessados, para o efeito do que dispõe o item 4.4 deste edital, 
deverão entregar no dia e hora designados para a realização do leilão, além 
dos demais documentos exigidos, a Declaração de que trata o Anexo II deste 
edital, com firma reconhecida em Cartório, sob pena de não serem admitidos a 
efetuar lance ou oferta, não podendo, depois de efetivada a arrematação, 
ocorrer arrependimento ou qualquer tipo de insurgência quanto ao estado dos 
bens, cuja participação no certame importará em aquiescência tácita à 
condição atual dos bens, seja no tocante à parte elétrica, mecânica, funilaria e 
pintura, itens obrigatórios, pneus, estofamentos, enfim, de qualquer natureza 
ou modalidade. 
 
4.6 - A desistência do licitante uma vez tendo sido efetivada a arrematação do 
lote o que se dará pelo encerramento dos lances ou ofertas, importará em sua 
exclusão do certame e na aplicação de penalidade consistente no pagamento 
em favor do Município do valor equivalente à 20% (vinte por cento) do valor do 
respectivo lote, constante do Anexo I deste edital, a título de antecipação de 
perdas e danos. 
 
4.7 - Na hipótese de desistência do licitante antes de ser efetivado o 
pagamento de que trata o item 6.1 do edital, poderá, a critério do leiloeiro, ser 
retomada a fase de lance ou oferta do lote a fim de oportunizar-se nova 
oportunidade de competição e evitar gastos ao Erário Municipal com a 
repetição do procedimento licitatório. 
 
4.8 - No caso de desistência do licitante depois de ter sido efetivado o 
pagamento de que trata o item 6.1 do edital, será aplicado o que determina o 
item 6.2 deste edital, sem direito ao arrematante desistente de pleitear a 
restituição dos valores.  
 
5 – DO JULGAMENTO: 
 
5.1 - O critério de julgamento será o de maior lance ou oferta por lote. 
 
5.2 - O resultado da presente licitação será conhecido ao final da sessão, cuja 
ata deverá ser subscrita pelo leiloeiro e pelos demais presentes, sendo que, 
nesse último caso, havendo eventual recusa em assinar, deverá ser 
consignado o fato expressamente em ata. 
 
5.3 - A ata do resultado do leilão será afixada no quadro mural do Centro 
Administrativo Municipal de Ibiaçá, no local de costume, no segundo dia útil 
seguinte à data do leilão. 
 



6 – DO PAGAMENTO: 
 
6.1 - O licitante vencedor pagará no ato da arrematação, diretamente na 
Tesouraria do Município de Ibiaçá o equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
do lance ou oferta, em dinheiro ou cheque, e o saldo restante em até 15 
(quinze) dias após o certame.  
 
6.2 - Em nenhuma hipótese, conforme artigo 53, parágrafo segundo da Lei 
8666/93, serão devolvidos os valores aludidos no subitem 6.1. 
 
6.3 - Nos pagamentos efetuados com cheque, somente ocorrerá a quitação 
após a efetiva compensação pelo banco sacado, sendo que no caso de recusa 
o pagamento será considerado ineficaz. 
 
7 – DA ENTREGA/RETIRADA DO BEM ARREMATADO: 
 
7.1 - O prazo para o arrematante efetuar a retirada do(s) bem(ns) 
arrematado(s) será de até 10 (dez) dias úteis após o pagamento integral do 
valor do lote arrematado. 
 
7.2 - A remoção e o transporte dos bens arrematados correrão por conta e 
risco exclusivos do arrematante. 
 
7.3 – Quanto da efetivação da retirada do bem móvel pelo arrematante, o 
Município efetuará a entrega do recibo de transferência devidamente 
preenchido, o qual deverá ser assinado pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal e, se for o caso, também pelo arrematante, com firmas reconhecidas 
em Cartório, correndo, a partir de então, toda e qualquer responsabilidade 
fiscal, tributária, indenizatória, acidentária, pelos danos materiais, morais, 
pessoais, ou outro evento lesivo em que haja o envolvimento o bem 
arrematado, de qualquer natureza ou espécie, por conta exclusiva do 
arrematante, o qual providenciará a transferência dominial impreterivelmente 
dentro do prazo previsto na legislação de trânsito, sob pena de 
responsabilidade pessoal.  
 
8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
8.1 - Os bens a serem leiloados estarão expostos à visitação pública e 
verificação in loco pelos interessados, na Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito, com sede na Rua Caxambú, Loteamento Cohasa, saída 
para Tapejara, em Ibiaçá/RS, até o dia imediatamente anterior à data da 
realização do leilão, em horário normal de expediente do Centro Administrativo 
(08h30min às 11h30min e 13h30min às 17:00hs).  
 



8.2 – Não será permitido aos interessados fazer test drive com os veículos 
constantes do Anexo I deste edital. Poderá o interessado, no entanto, valer-se 
de profissionais (mecânicos, chapeadores, eletricistas, etc.) para auxiliá-los no 
exame e verificação dos bens. 
 
8.3 - Qualquer pedido de esclarecimento complementar no tocante aos 
veículos ou quanto a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 
seus Anexos deverá ser encaminhado para a Secretaria de Administração 
Finanças e Planejamento por escrito, até dois dias úteis antes da data de 
abertura do certame. Os pedidos que forem entregues após o referido prazo 
serão respondidos a critério da Administração. 
 
8.4 - Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria de 
Administração, Finanças e Planejamento pelos telefones (54) 3374-1177, ou 
pessoalmente, em horário normal de expediente (08h30min às 11h30min e 
13h30min às 17:00hs). 
 

Ibiaçá-RS, 31 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 

ULISSES CECCHIN 
Prefeito Municipal de Ibiaçá 
 
 
 
 
 
JOCEMIR SIDNEI BERGAMIN 
 Secretário Municipal da Administração, Finanças e Planejamento 
 
 
 
  
 
MÁRCIO PIRES DE LIMA 
Assessor Jurídico 

 
 
 
 
 
 
 
 



EDITAL DE LEILÃO 01/2015 
 

ANEXO I 
 
RELAÇÃO DOS LOTES E BENS: 
 
Lote 01: VEÍCULO VW/GOLF, 05 P/ 100CV, USADO, gasolina, marca VW, cor 
prata, Ano/Modelo 2000/2000, Chassi 9BWCG41J5Y4027616, placa CVT 
2601, código RENAVAM 73598733-5, licenciamento 2015 quitado, no estado 
que se encontra, valor R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);  
 
Lote 02: VEÍCULO VW/GOL 1.0, 05 P/ 062CV, USADO, gasolina, marca VW, 
cor prata, Ano/Modelo 2001/2001, Chassi 9BWCA05X71P131005, placa AAW 
2160, código RENAVAM 76709259-7, licenciamento 2015 quitado, no estado 
que se encontra, valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);  
 
Lote 03: VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, 05 P/ 066CV, USADO, 
álcool/gasolina, marca FIAT, cor branca, Ano/Modelo 2009/2010, Chassi 
9ED15822AA6344471, placa IQC 0795, código RENAVAM 16436032-8, 
licenciamento 2015 quitado, no estado que se encontra, valor R$ 9.500,00 
(nove mil e quinhentos reais);  
 
Lote 04: VEÍCULO VW/SANTANA 2.0, 05 P/ 121CV, USADO, gasolina, marca 
VW, cor preta, Ano/Modelo 2001/2001, Chassi 9BWAE03X01P017510, placa 
DDW 5824, código RENAVAM 75588860-0, licenciamento 2015 quitado, no 
estado que se encontra, valor R$ 8.000,00 (oito mil reais);  
 
Lote 05: VEÍCULO FORD/FIESTA STREET, 05 P/ 065CV, USADO, gasolina, 
Marca FORD, cor verde, Ano/Modelo 2002/2003, Chassi 
9BFBRZFHA3B429874, placa MTC 4269, código RENAVAM 79169682-0, 
licenciamento 2015 quitado, no estado que se encontra, valor R$ 1.800,00 (um 
mil e oitocentos reais);  
 
Lote 06: VEÍCULO FIAT/DOBLO HLX 1.8 FLEX, 07 P/ 114CV, USADO, 
álcool/gasolina, marca FIAT, cor branca, Ano/Modelo 2009/2010, Chassi 
9BD119205A1064864, placa IQM 3275, código RENAVAM 19245046-8, 
licenciamento 2015 quitado, no estado que se encontra, valor R$ 15.000,00 
(quinze mil reais); 
 
Lote 07: CAMINHÃO MERCEDES BENZ BASCULANTE L 1114, 
11,00PBT/126CV, USADO, Diesel, Marca Mercedes Benz, cor vermelho, 
Ano/Modelo 1989/1989, Chassi 9BM344013KB844198, placa IEB 4025, código 
RENAVAM 57605247-7, licenciamento 2015 quitado, no estado que se 
encontra, valor R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais);  
 



Lote 08: VEÍCULO I/KIA BESTA 16P/085CV, USADO, Diesel, Marca KIA, cor 
prata, Ano/Modelo 2004/2004, Chassi KNHTS732247156670, placa IMG 2389, 
código RENAVAM 84496846-3, licenciamento 2015 quitado, no estado que se 
encontra, valor R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);  
 
Lote 09: VEÍCULO I/KIA BESTA 12P/082CV, USADO, Diesel, Marca KIA, cor 
branca, Ano/Modelo 1999/2000, Chassi KNHTR7312Y7505415, placa IJM 
2719, código RENAVAM 73673883-5, licenciamento 2015 quitado, no estado 
que se encontra, valor R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais);  
 
Lote 10: VEÍCULO I/KIA BESTA 16P/085CV, USADO, Diesel, Marca KIA, cor 
prata, Ano/Modelo 2003/2004, Chassi KNHTS732247139604, placa ILP 4129, 
código RENAVAM 81931637-7, licenciamento 2015 quitado, no estado que se 
encontra, valor R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais); 
 
Lote 11: ROLO COMPACTOR DYNAPAC C15, USADO, Ano 1988, no estado 
que se encontra, valor R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); 
 
Lote 12: RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, CASE 580 L – 4X4, 
USADA, diesel, cor amarela, ano 2002, no estado que se encontra, valor R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 
 
Lote 13: 05 PNEUS, MARCA HANKOOK, Dimensões 1.100 x 22; no estado 
que se encontram, valor R$ 1.000,00 (um mil reais); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



EDITAL DE LEILÃO 01/2015 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

    

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO ESTADO ATUAL DOS BENS 
OBJETO DOS LOTES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE LEILÃO 
001/2015 E CONCORDÂNCIA AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL 

O(A) proponente abaixo assinado(a), interessado em participar da 

licitação modalidade Leilão n.º 001/2015, declara, para todos os fins que se fizerem 

necessários, sob as penas da lei, que efetuou prévia visita in loco no pátio da 

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito e efetuou pessoalmente o devido 

exame e análise dos bens objeto dos lotes constantes do Anexo I do referido edital, 

tendo conhecimento expresso e inequívoco em relação ao estado geral de 

funcionalidade, manutenção e conservação, e eventuais imperfeições ou defeitos, seja 

no tocante à parte elétrica, mecânica, funilaria e pintura, itens obrigatórios, pneus, 

estofamentos, enfim, de qualquer natureza ou modalidade, ainda que aqui não 

expressamente ressalvados, já que no valor da avaliação tais circunstâncias já foram 

consideradas. 

Diante disso, o signatário tem plena ciência de que após arrematado o 

bem não poderá ser invocado arrependimento, desconhecimento ou qualquer tipo de 

insurgência quanto ao estado do bem arrematado, cuja participação do signatário no 

certame importa em aquiescência tácita à condição atual dos bens e aos termos e 

condições do edital. 

Por ser expressão da verdade, é firmada a presente para que surta todos 

os efeitos legais e jurídicos. 

 

(...cidade...) / (...Estado...), em ...... de ............. de 2015. 
 

Nome do(a) Proponente 
Assinatura do(a) proponente/procurador  

(ou representante legal em se tratando de pessoa jurídica) 
 

***RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO 


