E D I T A L D E L E I L Ã O P Ú B L I C O Nº 002/2020

Município de Santa Margarida do Sul
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
Edital de Leilão Público nº 002/2020

O MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL/RS, torna público, para conhecimento dos interessados, que procederá licitação na modalidade de LEILÃO, tipo de maior lance ou oferta, para alienação de bens móveis, no estado em que se encontram, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal, cuja direção será realizada pelo Leiloeiro Administrativo, nomeado através do Decreto
Executivo nº 022/2020, Sr. Luciano de Lima Langendorf. Os bens objetos deste Leilão foram avaliados pelo
Engenheiro Mecânico Sr. Bruno Petrarca Teixeira Kodayssi, CREA nº 216.432, em conformidade com os
preceitos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, bem como as condições deste edital, no dia 31 de março de
2020, às 10 horas (horário de Brasília), ao lado do Centro Administrativo Orestes da Silva Goulart, situado
na Rua 7 de Setembro, s/nº, quando se dará início ao Leilão Público de bens inservíveis de propriedade do
Município.
1.0 DOS BENS:
A presente licitação tem por objeto a alienação dos seguintes bens móveis pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Santa Margarida do Sul, no estado em que se encontram e cuja retirada é por
conta e risco da licitante arrematante:
VALOR
ITEM UNID
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
P/LOTE
VEÍCULOS
Veículo da marca RENAULT/CLIO CAM 1.0 16V, placas ISQ3119, RENAVAM Nº 408634138, Chassi nº 8A1BB8W05CL939809, ano de fabrica01
01
ção 2011 e modelo 2012, cor branca, quilometragem 190.000km.
R$ 6.650,00
Obs.: Documentação em dia, motor funcionando, câmbio e lataria necessitam de reparos
Veículo da marca GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE, placas IRQ0254, RENAVAM Nº 284031445, Chassi nº 9BGAB69JOBB273082, ano de fabricação 2011 e modelo 2011, cor prata, quilometragem 380.486km.
02
01
R$ 15.500,00
Obs.: Documentação em dia, pneus bons, ar e direção funcionando
bem, som e autofalantes funcionando, motor não apresenta batidas,
rodas em liga leve, câmbio, lataria e parte elétrica ok.
Veículo da marca RENAULT/LOGAN 1.6 EXP, placas ISQ 3116, RENAVAM Nº 408616440, Chassi nº 93YLSR7UHCJ151363, ano de fabricação
2011 e modelo 2012, cor branca, quilometragem 323.173km.
03
01
R$ 9.500,00
Obs.: Motor em funcionando em boas condições, cambio necessita
ajustes, lataria necessita pequenos reparos, pneus em meia vida, rodas
em liga leve, parte elétrica ok, documentação em dia.
Veículo da marca CHEVROLET/SPIN 1.8 MT LTZ, placas IVZ 2584, RENA04
01
VAM Nº 01021697777, Chassi nº 9BGJC75Z0FB159018, ano de fabrica- R$ 18.500,00
ção 2014 e modelo 2015, cor branca, quilometragem 414.008km.
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01

08

01

Obs.: Lataria necessitando pequenos retoques, pneus em meia vida,
motor funcionando bem, ar condicionando funcionando de forma satisfatória, central multimídia, parte elétrica ok, documentação em dia.
Veículo da marca CHEVROLET/SPIN 1.8 MT LTZ, placas ITL 4562, RENAVAM Nº 00482486350, Chassi nº 9BGJC75Z0DB120023, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor branca.
Obs.: Veículo para retirada de peças
MERCEDES BENZ L1622 CAMINHÃO BASCULANTE, placas AIR 0377, RENAVAM Nº 80215296-1, Chassi nº 9BM6950102B313915, ano de fabricação 2002 e modelo 2002, cor amarela.
Obs.: Basculante funcionando, pneus em meia vida, motor funcionando, lataria necessitando pequenos reparos, parte elétrica sem defeitos aparentes, documentação ok.
Veículo da marca RENAULT MEGANE 1.6 GT DYN, placas ISQ 3121, RENAVAM Nº 408640260, Chassi nº 93YKM263HCJ138322, ano de fabricação 2011 e modelo 2012, cor branca.
Obs.: Lataria necessita pequenos reparos, pneus em meia vida, motor e
caixa funcionando, parte elétrica ok, documentação em dia, botão
Start/Stop.
Veículo MOTOR-HOME/ÔNIBUS, placas IHI 2351, RENAVAM Nº
00563802740, Chassi nº 9BM38409BK8846962, ano de fabricação 1989
e modelo 1990, cor branca.
Obs.: Motor, cambio, parte elétrica em estado regular. Pneus em meia
vida

BEM INSERVÍVEL
01un. Filtro Mann CF elemento de segurança interno
01un. Filtro Mahle X5 44
01 un. Filtro de ar FTLXS 0043-0100
01 un. Filtro de ar Xanfil (Aplicação: MF 265, 283, 290)
03 un. Filtros de ar Xanfil, modelo XL2030
09
Kit Kombi
06 un. Filtros de ar Tecfil
06 un. Coifa de homocinética, marca SKF
05 un. Filtro de ar S10 Diesel 2.8 diesel intercooler, original GM, serial number
93276069

R$ 7.000,00

R$ 41.000,00

R$ 13.400,00

R$ 21.500,00

28,00
20,00
21,00
18,50
33,50
154,00
87,50
R$ 362,50
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Kit filtros WEGA e DELPHI
04 un. Filtro de ar WEGA (Vectra, Zafira, Astra)
04 un. Filtro de ar WEGA Megane
04 un. Filtro de ar WEGA WOE 505
03 un. Filtro de óleo WEGA FCI 1660
01 un. Filtro de combustível WEGA FCD 2066/1
06 un. Filtro de óleo DELPHI ELF 735
02 un. Filtro de ar condicionado WEGA FAP 9273

56,00
70,00
56,00
21,00
17,50
56,00
49,00
2

05 un. Filtro de óleo WEGA FCI 1630
02 un. Filtro de ar WEGA WR 200/3
04 un. Filtro óleo WEGA 540
03 un. Filtro óleo WO 340
02 un. Fitro de óleo WO 205
02 un. Filtro de cabine WEGA (aplicação: Sandero, Clio)
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14
15
16
17
18
19

Kit DELPHI
03 un. Filtro de óleo ELF 861
04 un. Filtro ELF 515
02 un. Filtro de óleo EFS 105
04 un.Filtro de óleo ELF 725
02 un. Filtro de óleo ELF 028
02 un. Filtro ELF 732
01 un. Filtro de combustível MANN P917x
Filtro JOHN DEERE
01 un. Filtro óleo RE 45864
01 un. Filtro óleo RE 24057
02 un. Filtro sist. hidráulico
01 un. Filtro de ar EFA 400
01 un. Filtro de ar Xanfil XL 2080
02 un. Filtro de combustível MAHLE KX 23
02 un.Filtro de óleo PARKER RH 367
Kit JCB
01 un. Filtro de transmissão ref.: 581/m8563
02 un. Filtro de combustível ref.: 32/925915
01 un. Filtro interno. ref.: 32/925346
03 un. Filtro TURB, ref.: 236/19
01 un. Filtro Xanfil XS 96
Bens de informática para retirada de peças (mouses, teclados, gabinetes, estabilizadores)
08 un. Cadeira longarina (necessitam reparos)
5 toneladas de sucata em aço e plástico
Autoclave, marca PHOENIX, tipo vertical, modelo AV76, com manômetro
classe B.
Autoclave STERMAX (Necessita reparos).
Estufa GNHATUS

24,50
28,00
63,00
21,00
14,00
24,50
R$ 500,50
21,00
38,50
21,00
28,00
21,00
24,50
21,00
R$ 175,00
56,00
24,50
80,50
17,50
17,50
17,50
31,50
R$ 245,00
24,50
70,00
56,00
28,00
28,00
R$ 206,50
665,00
315,00
875,00
1.050,00
175,00
133,00

Observação 01: Os bens descritos acima serão vendidos no estado de conservação e condição em que se
encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelo licitante, não cabendo, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto as suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.
3

Observação 02: Os interessados deverão tomar conhecimento junto ao Departamento de Trânsito do Estado
do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS, da existência de possíveis multas e de emplacamento em atraso dos
veículos que desejem arrematar, a fim de obterem pleno conhecimento do valor a ser pago por ocasião da
transferência daqueles para sua propriedade.
2.0 DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Não poderão participar da presente licitação:
2.1.1 - Servidores públicos, da Prefeitura de Santa Margarida do Sul, em qualquer condição.
2.1.2 - Será vedada a participação de empresa:
a) Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005);
b) Declarada inidônea por ato do Poder Público;
c) Que tenha declarada contra si a suspensão do direito de licitar, pela Prefeitura de Santa Margarida do Sul;
d) Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela licitação tenha participação direta ou indireta com
o licitante.
2.1.3 - Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira ou trabalhista.
2.2 – Poderão participar da presente licitação, todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas capazes,
que atendam aos requisitos do presente Edital, e que comprovem as seguintes condições:
2.2.1 - No caso de PESSOA JURÍDICA e conforme o tipo de sociedade da proponente, mediante a apresentação de:
a) Certidão de Inscrição no CGC/CNPJ;
b) Registro comercial, no caso de firma individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas,
em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhados da ata da última
eleição da diretoria;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
2.2.2 - No caso de PESSOA FÍSICA, apresentar:
a) Cédula de identidade e;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
2.3 - A falta dos documentos exigidos no item 2.2 impossibilita a participação do interessado no presente
certame.
2.4 - Os documentos citados nos itens anteriores deverão ser originais, ou por intermédio de fotocópia integral legível, autenticada em Cartório ou acompanhadas do original para que a Comissão autentique.
2.5 – A função de leiloeiro será desempenhada por servidor público, designado por ato administrativo e desempenhará sua função independente de pagamento de comissão.
2.6 – Só será(ão) considerado(s) o(s) lance(s) de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída a cada bem.
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3.0 – DA VISITAÇÃO PÚBLICA
3.1 - Os bens constantes nos itens de 01 a 08, estarão expostos à visitação no pátio ao lado do Centro Administrativo Orestes da Silva Goulart, situado na Rua 7 de Setembro, s/nº, onde a mesma poderá ser marcada
pelo telefone (55) 3615-3303, no horário compreendido entre as 08h e 14h. Os itens 09 a 19, estarão no
Almoxarifado, sito a Br 290, Km 418, s/nº, (anexo a Secretaria de Educação) devendo os interessados contatar com o Setor de Patrimônio para agendar a visita, das 08h as 14h, nos dias úteis, pelo fone (55) 3615-3233.
3.2 – Todos os bens serão leiloados e entregues no estado em que se encontram, que se presume de pleno
conhecimento dos licitantes, tendo em vista a exposição dos bens à visitação pública.
4.0 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
4.1 – Entrega dos documentos:
4.1.1 - Os documentos referidos no item 2.2 deste Edital deverão ser entregues ao LEILOEIRO e a Comissão
de Leilão, no início da sessão do leilão.
4.1.2 - O documento relativo ao credenciamento, quando não presente o próprio interessado, deverá ser
entregue ao Leiloeiro separadamente dos previstos no sub-item anterior, acompanhado de documento que
identifique o credenciado, diretor ou sócio proponente, devendo ser conferido amplos poderes, inclusive,
para desistir de eventuais recursos.
4.1.3 - Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Leiloeiro e juntados ao processo licitatório;
4.1.4 - Quando a proponente se fizer representar por seu Diretor ou um de seus sócios, deverá o mesmo,
apresentar o contrato social da empresa no original ou cópia autenticada, identificando-se.
5.0 - DA SESSÃO DO LEILÃO
5.1 - O presente Leilão, será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido na Lei Federal
n° 8.666/93.
5.1.1 - No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes credenciados ou
seus representantes, que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, contudo, por não
estarem credenciados não terão direito a pronunciar-se, o LEILOEIRO dará início à etapa de lances sucessivos,
determinando de acordo com cada lote, o valor mínimo de cada lance, a partir do preço mínimo de avaliação.
5.1.2 - Os lances deverão ser oferecidos por item/lote, oralmente e de forma sucessiva apresentar lances
verbais, os quais serão devidamente registrados em ata, podendo cada licitante participar de mais de um
lote.
5.1.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar
obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente.
6.0 – DO JULGAMENTO
6.1 - Critérios para julgamento:
6.1.1 - Será considerada vencedora a licitante que apresentar o maior lance ou a maior oferta, desde que
igual ou superior ao valor mínimo estabelecido para cada lote.
6.1.3 - Da classificação:
6.1.3.1. Os lances considerados aceitáveis, serão analisados pelo LEILOEIRO, que fará a classificação, levandose em conta exclusivamente o maior lance, desde que, no mínimo igual ou superior ao valor estabelecido
como lance mínimo;
6.1.3.2 - A classificação se fará pela ordem decrescente de lances propostos.
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7.0 – DO PAGAMENTO E ENTREGA DOS BENS
7.1 - Condição de pagamento:
7.1.1 Á vista, a ser depositado em moeda corrente junto à Agência bancária conveniada ou diretamente na
Tesouraria do Município, após a assinatura da ata lavrada no local do leilão.
7.1.1.1 Com depósito inicial de no mínimo 30% (trinta por cento), após a assinatura da ata lavrada no local
do leilão, e o restante no prazo máximo de 05 (cinco) dias, da homologação da licitação.
✓ Para os valores referentes aos itens 04, 05, 08, 14, 15, 17, 18 e 19 o depósito deverá ser efetuado no
banco BANRISUL, Agência nº 0390, Conta Corrente nº 04.033776.04 – Leilão Saúde.
✓ Para os valores referentes aos itens 07, o depósito deverá ser no banco BANRISUL, Agência nº 0390,
Conta Corrente nº 04.033775.07 – Leilão MDE
✓ Para os valores referentes demais itens o depósito deverá ser no banco BANRISUL, Agência nº 0390,
Conta Corrente nº 04.033777.01 – Leilão Livre

7.1.2 - A não integralização do valor do bem no prazo estabelecido, acarretará na perda do valor depositado
como princípio de pagamento na forma do item 7.1.1.1, em favor da Prefeitura de Santa Margarida do Sul, a
título de multa.
7.1.3 - No caso de pagamento com cheque, o bem somente poderá ser retirado após a compensação do
mesmo.
7.2 – Ocorrendo caso fortuito ou força maior no lapso temporal compreendido entre a data de realização do
leilão e da retirada do(s) bem(s), que impeça sua entrega, fica resolvida a obrigação mediante a restituição
do valor pago.
7.2.1 – O prazo para retirada do objeto do leilão é de 03 (três) dias úteis após a integralização do pagamento,
sob pena de aplicação de multa diária no valor de 2% (dois por cento) do valor do lance, sendo a quitação do
valor correspondente à multa, condição para retirada do bem.
7.3 - Após o prazo estabelecido para a retirada do bem arrematado, desde que o valor tenha sido integralizado totalmente, a Prefeitura de Santa Margarida do Sul exime-se de toda e qualquer responsabilidade pela
perda total ou parcial, danos e avarias, que venha a ocorrer no(s) bem(s) arrematado(s) e não retirado(s)
dentro do prazo a que se refere o item 7.2.1.
7.4 – Caso o arrematante não efetue o pagamento no prazo estipulado, serão aplicadas as penalidades previstas e o mesmo perderá o direito ao(s) bem(s), o qual ficará a disposição do próximo colocado, contudo, se
não houver interessados, o mesmo será encaminhado para novo leilão.
7.5 - Despesas referentes à transferência documental, retirada e transporte dos veículos adquiridos, correrão
por conta do arrematante.
7.6 – O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN o veículo arrematado, para sua propriedade, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, a contar de sua retirada, sob pena do veículo ser recolhido, conforme o art. 123, I
e § 1º da Lei nº 9.503/1997.
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7.7 – A entrega do veículo será efetuada juntamente com o documento único de transferência - DUT, em
branco, Ata do Leilão e Carta de Arrematação autenticadas e cópia do Edital.
7.8 – A carta de arrematação será preenchida somente em nome do arrematante previamente credenciado.
8.0 - DOS RECURSOS
8.1 - Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal n° 8;666/93, os
quais deverão ser dirigidos ao Senhor Prefeito Municipal, através da Comissão Julgadora, no endereço constante do preâmbulo do presente Edital, nos dias de expediente, no horário das 08h às 14h.
9.0 – DAS PENALIDADES
9.1- A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita os licitantes às seguintes penalidades:
9.1.1 – Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 1 (um) ano.
9.1.2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior.
10.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1 - O Edital poderá ser obtido na Internet através do site www.santamargaridadosul.rs.gov.br, ou junto
ao Setor de Licitações.
10.2 – Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo Setor de Licitações, sito a Av. 17 de Abril, nº 503, nos dias úteis
das 08h as 14h, através do telefone (55) 3615-3303, até o penúltimo dia designado para o ato de realização
do Leilão.
10.3 - Os esclarecimentos e questionamentos, referentes ao Edital, deverão ser solicitados através de comunicação escrita, e serão prestados pela Comissão Julgadora, situada no mesmo endereço acima mencionado,
nos dias úteis, nos horários citado no item 10.2, até o 5° dia anterior ao da data marcada para abertura do
Leilão.

Prefeitura de Santa Margarida do Sul, 12 de março de 2020.
Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Procuradoria Jurídica.
___________________________________
OLMIRO RICARDO SALDANHA TEIXEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Em ___ / ____ / ______.
________________________
Procuradoria Jurídica
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ANEXO I

ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2020

1º) Ficam declarados inservíveis, os bens que irão a Leilão, da Prefeitura Municipal de Santa Margarida do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, pelo motivo de que não mais atingem a sua finalidade principal.

2º) Os laudos de avaliação dos bens que irão a Leilão, foram devidamente analisados e avaliados, pelo Engenheiro Mecânico contratado pelo Município, no caso específico de avaliação dos veículos e máquinas, levando em conta o estado de conservação em que se encontram, bem como a depreciação natural dos bens,
o desgaste de peças e acessórios, pelo uso em serviço.

3º) O arrematante, após o pagamento, deverá entregar na Secretaria de Administração e Fazenda, 02 (dois)
Recibos de Pagamento do bem arrematado, ficando 01 (um) recibo anexado ao presente Processo de Leilão e outro com o arrematante.

4º) A documentação do bem arrematado, será entregue ao arrematante, após 10 (dez) dias úteis, da comprovação do pagamento e após as devidas formalidades.

__________________________________
OLMIRO RICARDO SALDANHA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
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ANEXO II

LAUDOS DE AVALIAÇÃO / RELAÇÃO DOS BENS

LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL – RS
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ANEXO III

MODELO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2020

Pela presente CARTA DE ARREMATAÇÃO, de um lado o MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL,
Pessoa jurídica de direito público, CNPJ 04.219.343/0001-00, com sede na AV 17 de abril, nº503,
bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida do Sul, CEP 97335-000, neste ato representado pelo
Sr. Prefeito municipal em Exercício, Olmiro Ricardo Saldanha Teixeira, brasileiro, divorciado, CPF nº
448.640.350-91, RG nº 3033114046, e, de outro lado xxxxxxxxxx, portador do CPF nº xxxxxxxx, residente em xxxxxxxx/xx, abaixo assinado, DECLARA TER ENTREGUE E RECEBIIDO DEFINITIVAMENTE
o Veículo xxxxxxxxx, placas xxxxx, arrematado pela importância total de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx) atraves do Leilão Público nº 002/2020, promovido pelo município de Santa Margarida Do Sul- RS, na
data de xxx de xxxxxxx de 2020, por terem sido cumpridas todas as exigências contidas no edital do
referido leilão.
AINDA, DECLARAM AS PARTES NADA MAIS TEREM A REQUERER, COM RELAÇÃO AO OBJETO DO LEILÃO

PUBLICO ACIMA CITADO.
E , por ser verdade , firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
de 02(duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais.

______________________________

_____________________________

Olmiro Ricardo Saldanha Teixeira
Prefeito municipal

ARREMATANTE

TESTEMUNHAS:

1_________________________

2____________________________
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