
E D I T A L   D E   L E I L Ã O  P Ú B L I C O   Nº 001/2016 
 
 

Município de Santa Margarida do Sul  
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda  
Edital de Leilão Público nº 001/2016 
Processo nº 012/2016 
 
 
 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 Administrati-
vo, nomeado através do Decreto Executivo nº 045/2016, Sr. Luciano de Lima Langendorf. Os bens 
objetos deste Leilão foram avaliados pelo Engenheiro Mecânico Sr. Eli João Venturini, CREA nº 
83.150, contratado através da Dispensa de Licitação nº 080/2016, em conformidade com os precei-
tos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, bem como as condições deste edital, no dia 16 de maio de 
2016, às 10 horas (horário de Brasília), na Secretaria de Obras do Município, 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: 

ITEM UNID ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 
VALOR 
P/LOTE 

01 01 

Veículo da marca RENAULT/LOGAN EXP 1.6, placas 
ISQ3117, RENAVAM Nº 00357621190, Chassi nº 
93YLSR7UHCJ970107, ano de fabricação 2011 e mo-
delo 2012, cor branca, 095 cv, 05 passageiros, com-
bustível álcool/gasolina, ar condicionado, quatro 
portas, painel digital, computador a bordo, bancos 
em bom estado, motor bom. 

Bom 
R$ 

11.000,00 

02 01 

Um CAMINHÃO/GM/CHEVROLET 14000, BASCU-
LANTE, ano de fabricação e modelo 1989, cor bran-
ca, combustível DIESEL, 135 CV, 14.00  placas 
IGB6784, RENAVAM Nº 00581329856, chassi nº 
9BG783NXKKC021468, PBT 14.00, necessita peque-
nos reparos no estofamento da cabine, sem bateria, 
sem pneu estepe, necessita reformas.  

Regular 
R$ 

12.000,00 

03 01 

CAMINHÃO/BASCULANTTE/M.BENZ 1113, Placas 
IFA4479, RENAVAM Nº 00577559354, chassi nº 
34404112350607, TIPO BASCULANTE, ano de fabri-
cação e modelo 1977, cor amarela, combustível die-
sel, 130 CV, 11,00 PBT, sem bateria, sem estepe, 
motor necessita reforma, sem acessórios, necessita 

Regular 
R$ 

13.000,00 
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reparos na parte interna da cabine e bancos. 

04 01 

RETROESCAVADEIRA CASE, 580L, 4x2 w base amare-
lada, motor de 73 hp diesel, ano de fabricação 2002, 
CHASSI HBZ0008769,com comando de pé e automá-
tico,  estrutura desmontada para reforma geral,  
documentação em dia,  necessita reforma geral do 
motor, pneus regular, cilindros hidráulicos necessi-
tam ajustagem, comandos hidráulicos necessitam 
reforma, necessita substituição de parte da canaliza-
ção hidráulica, sem cabine fechada.  

Regular 
R$ 

22.000,00 

05 01 

MOTONIVELADORA, marca CATERPILAR, modelo FB 
140B, COM MOTOR, ano 1988,  cor amarela, com-
bustível diesel, pneus em estado ruim , comandos 
hidráulicos que  necessita, manutenção geral, lâmina 
deslizante com deslocamento lateral por controle 
hidráulico estado regular, motor em estado regular 
mas necessita manutenção, com cabine, com scarri-
ficador hidráulico,    condições geral de operação do  
equipamento ruim, máquina  parada. Componentes 
existentes em regular estado geral.  

Regular 
R$ 

21.000,00 

06 01 

Lote de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EDU-
CATIVO, sendo conjunto de monitores, impressoras, 
estabilizadores de voltagens de várias marcas e mo-
delos, computadores de várias marcas e modelos, no 
break e cabos e fios diversos para informática, tecla-
dos,  estes equipamentos estão desmontados,  mon-
tados ou faltando peças diversas; e  aparelhos de ar 
condicionado CONSUL 10.000 E 7.500 BTUS, TELEVI-
SORES DE 20” E 29”, todos esses materiais inserví-
veis para o uso da prefeitura.  

Ruim R$ 200,00 

07 01 

Lote de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, sendo conjunto 
de máquinas inservíveis, freezer, cadeiras e mesas, 
armários de aço, balcões, enceradeira; todos itens 
de várias marcas e modelos; estes móveis e  equi-
pamentos estão desmontados,  montados ou faltan-
do peças diversas; e diversos outros materiais para 
uso em escritório; todos esses inservíveis para o uso 
da prefeitura.  

Regular R$ 200,00 

08 Lote 

Lote de MATERIAIS INSERVÍVEIS, PNEUS E RODAS, 
sendo sucatas de PNEUS diversas bitolas, que eram 
de uso de veículos pequenos e micro ônibus da Pre-
feitura, muitos passiveis de recapagem ou aprovei-
tamento de carcaça; e cinco rodas de veículos, todos 
esses inservíveis para o uso da prefeitura.  

Regular R$ 200,00 

09 01 PLANTADEIRA HIDRÁULICA DE PLANTIO DIRETO, Regular R$ 
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milho/soja, de cinco linhas, marca MAX, serie 05/03, 
modelo 3705, número 1114, com caixa individual 
adubo e semente faltando uma caixa, com disco de 
corte e sulcador.  

1.200,00 

10 01 
GRADE TAPADEIRA HIDRÁULICA DE TRINTA E DOIS 
DISCOS, da marca TATÚ, ano de fabricação 1979. 
Implemento inservíveis para o uso da prefeitura.  

Ruim R$ 250,00 

11 01 
BOMBA LONGA BLINDADA 12 V, MOTOR VB4 440 
3,5 HP, e motor VB4 440 3,5 HP, polegadas rede de 
água.  

Ruim R$ 100,00 

12 01 
ROÇADEIRA HIDRÁULICA, usada na tomada de força 
do trator, implemento inservível para o uso na Pre-
feitura.  

Ruim R$ 250,00 

13 Lote 

Sucata de PEÇAS DIVERSAS DE VEÍCULOS E MATE-
RIAIS DIVERSOS da Prefeitura, aproximadamente 
1.000kg, que eram de uso de veículos e micro ôni-
bus, peças inservíveis para o uso da Prefeitura.  

Regular R$ 150,00 

14 01 
GRADE TAPADEIRA de 38 corações em regular esta-
do de conservação, implemento inservível para o 
uso da Prefeitura. 

Regular R$ 200,00 

15 01 

RETROESCAVADEIRA, marca CASE, modelo 580 SL, 
tração 4x4, motor de 88 HP, ano de fabricação 2004, 
CHASSI HBZ0007769. Máquina em regular estado de 
conservação.  

Regular 
R$ 

32.000,00 

 
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. 
 
Observação 02: Os interessados deverão tomar conhecimento junto ao Departamento de Trânsito 
do Estado do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS, da existência de 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 indire-
ta com o licitante.  
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2.1.3 - Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, co-
mercial, econômica, financeira ou trabalhista.  
 
2.2 – Poderão participar da presente licitação, todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas ca-
pazes, 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, acompanha-
dos 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 estran-
geira 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 pre-
sente certame.  
 
2.4 - Os documentos citados nos itens anteriores deverão ser originais, ou por intermédio de fotocó-
pia integral legível, autenticada em Cartório ou acompanhadas do original para que a Comissão au-
tentique.  
 
2.5 – A função de leiloeiro será desempenhada por servidor público, designado por ato administrati-
vo 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.  
 
3.0 – DA VISITAÇÃO PÚBLICA  
3.1 - Os bens constantes nos itens de 01 a 05, 08 a 12, 14 e 15, estarão expostos à visitação no pátio 
da Secretaria de Transporte, Viação, Obras e Serviços do Município, situado na Rua 7 de Setembro, 
s/nº, onde a mesma poderá ser marcada pelo telefone (55) 3615-3105, no horário compreendido 
entre as 08h e 12h e das 13h as 17h. Os itens 06, 07 e 13, estarão no Almoxarifado, sito a Br 290, Km 
418, s/nº, 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.  
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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 do-
cumento 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 licita-
tório;  
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 creden-
ciados 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. As lances considerados aceitáveis, serão analisados pelo LEILOEIRO, que fará a classificação, 
levando-se 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.  
 
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 direta-
mente 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.  
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 Para os valores referentes ao item 01, o depósito deverá ser no banco BANRISUL, Agência nº 

0390, Conta Corrente nº 04.033776.04 – Leilão Saúde. 
 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 reali-
zação do leilão e da retirada do(s) bem(s), que impeça sua entrega, fica resolvida a obrigação medi-
ante 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 res-
ponsabilidade pela perda total ou parcial, danos e avarias, que venha a ocorrer no(s) bem(s) arrema-
tado(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 penalida-
des previstas e o mesmo perderá o direito ao(s) bem(s), o qual ficará a disposição do próximo colo-
cado, 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, con-
forme o art. 123, I e § 1º da Lei nº 9.503/1997.  
 
7.7 – A entrega do veículo será efetuada juntamente com o documento único de transferência -  
DUT, devidamente preenchido e com as assinatura do arrematante e do representante do Município.  
 
 
 
 
 
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 Julgado-
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ra, 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 Admi-
nistração 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 10.3, até o 5° dia anterior ao da data marca-
da para abertura do Leilão.  
 

 
Prefeitura de Santa Margarida do Sul, 28 de abril de 2016. 

 
 
 
 
 
 
______________________________ 
LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO 
Prefeito Municipal  

 
 

 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
 

Este edital se encontra examinado e apro-
vado por esta Procuradoria Jurídica. 
 
Em ___ / ____ / ______. 
 

________________________ 
Procuradoria Jurídica 
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ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2016 

 
 
 

1º) Ficam declarados inservíveis, os bens que irão a Leilão, da Prefeitura Municipal de Santa Margari-
da do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, pelo motivo de que não mais atingem a sua finalidade princi-
pal. 
 
 
 
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 deprecia-
ção natural dos bens, o desgaste de peças e acessórios, pelo uso em serviço. 
 
 
 
3º) O horário fixado para o inicio do Leilão é em razão do estipulado pelo Governo Federal, em virtu-
de do horário de verão, já que em muitos Estados da Federação não é obedecido, portanto o horário 
é o de Brasília (DF). 
 
 
 
4º) 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 Pro-
cesso de Leilão e outro com o arrematante. 
 
 
 
5º) A documentação do bem arrematado, será entregue ao arrematante, após 10 (dez) dias úteis, da 
comprovação do pagamento e após as devidas formalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 
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LAUDOS DE AVALIAÇÃO / RELAÇÃO DOS BENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL – RS 
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