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EDITAL LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2019 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará licitação na modalidade LEILÃO ON-LINE, a qual será processada de acordo com o que determina a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e as Cláusulas e condições constantes neste Edital. 
 
O LEILÃO ON-LINE se realizará no dia 19 de fevereiro de 2019, com início às 10h00, no site www.liderleiloes.com.br, 
tendo como objeto os bens descritos no Anexo I deste Edital. 
 
1. DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente leilão, a alienação, dos bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Rio 
Grande da Serra, nas condições e no estado em que se encontram, conforme Anexo I. 
 
2. DOS LANCES MÍNIMOS 
2.1. Os lances mínimos fixados pela Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, após regular avaliação, são os 
constantes da coluna “LANCE MÍNIMO” conforme ANEXO I. 
 
3. DA VISITAÇÃO 
3.1. Os interessados poderão vistoriar os bens objeto desta licitação no dia 18 de fevereiro de 2019. 
 
3.1.1. A vistoria deverá ser previamente agendada, através do e-mail patrimoniorgs@outlook.com  somente no dia 
18/02/2019 das 09h ás 11h30 e das 14h as 16h. 
 

3.1.2 * A referida visita técnica/vistoria dos lotes não é obrigatória. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar do presente leilão online,  pessoas físicas maiores e capazes ou jurídicas no pleno gozo de seus 
direitos civis, que não se encontram em hipóteses previstas em lei, de vedação, impedimento ou suspensão à 
participação em procedimento licitatório, observadas as condições neste Edital e no site do leiloeiro, devendo as 
mesmas apresentar os seguintes documentos, conforme o caso: 
 
4.1.1. Pessoa Física: 
a) Cópia do documento de identidade e CPF; 
b) Comprovante de Endereço; 
c) Contrato de adesão do site do leiloeiro devidamente assinado e reconhecido firma em cartório. 
 
4.1.2. Pessoa Jurídica: 
a) Cópia do contrato social e/ou registro comercial e CNPJ; 
b) Cópia do documento de identidade e CPF do sócio; 
c) Comprovante de Endereço; 
d) Contrato de adesão do site do leiloeiro devidamente assinado e reconhecido firma em cartório. 
 
4.1.3 A documentação relacionada nos itens 4.1.1 e 4.1.2 deve ser enviada via correio ao escritório do leiloeiro para 
liberação do cadastro. 
  
4.1.4  Os representantes das pessoas jurídicas participantes, caso não sejam sócios, deverão apresentar Instrumento 
de Procuração outorgada pelos sócios, ou diretores com poderes específicos para representa-las no leilão. 
 
4.2. A simples participação no leilão implica que os interessados promoveram todas as pesquisas necessárias junto aos 
órgãos competentes, para constatar a origem e eventuais dívidas sobre o referido bem. 
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4.3. A simples participação no leilão implica que o arrematante já promoveu todos os exames e vistorias dos bens que 
são vendidos no estado de conservação em que se encontram, aceitando assim o arrematante essa condição, 
isentando a Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, e sendo o caso, o Leiloeiro Oficial, de qualquer 
responsabilidade por vícios ou defeitos, sejam eles ocultos ou não. 
 
4.3.1. Não caberá à Prefeitura qualquer responsabilidade por defeitos ou vícios de qualquer natureza, ou qualquer 
responsabilidade em realizar consertos, reparos, desmonte ou mesmo providências com a retirada ou transporte do 
material arrematado. 
4.3.2. Em se tratando de veículos, os licitantes deverão examinar devidamente os veículos face às exigências do 
DETRAN, no que se refere a plaquetas, etiquetas autodestrutivas, numeração do motor e chassi, numeração dos 
vidros, ano de fabricação, ano modelo, tendo em vista que todo e qualquer bem será vendido no estado em que se 
encontra. Caso o veículo não possua CRV/CRLV ficará a cargo do arrematante providenciar junto ao DETRAN a 
segunda via dos mesmos, isentando a Prefeitura de quaisquer responsabilidades. Quaisquer divergências quanto a 
descrição dos bens ou estado dos mesmos deverão ser peticionadas anteriormente ao Leilão, não cabendo a Prefeitura 
qualquer responsabilidade posterior. 
 

 PARA OS LOTES DE VEICULOS  SUCATA SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR OS INTERESSADOS EM 
CONFORMIDADE COM A PORTARIA DETRAN N° 1215 DE 24 DE JUNHO DE 2014. 

 Ficam os arrematantes cientes que os números dos motores que não são compatíveis com o número do chassi 
do mesmo veículo, bem como, motores e câmbios vendidos em lote próprio (isoladamente), e ainda, motores 
sem cadastro no sistema não terão sua baixa permanente, isentando a leiloeira e a comissão de leilão de 
reclamações posteriores. Os motores estão identificados no catálogo oficial do seguinte modo: (s/c – sem 
registro/cadastro); (c/b – motor confere com o chassi para baixa); (s/b – sem baixa – não confere com o 
chassi); a baixa permanente dos veículos será providenciada exclusivamente pela comissão de leilão; A 
LEILOEIRA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA PROCEDÊNCIA DOS MOTORES SEM CADASTRO (S/C), E 
NÃO ASSUME QUAISQUER DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA, POR 
PARTE DOS ARREMATANTES, DOS BLOCOS DE TAIS MOTORES. 

 Para os veículos blindados quaisquer regularizações que se fizerem necessárias  será de responsabilidade do 
arrematante 

 
4.3.2.1. Qualquer divergência entre as condições encontradas e os documentos dos veículos deverão ser informadas e 
peticionadas previamente ao leiloeiro antes da data e do horário fixado para o leilão. 
 
4.3.2.2. É de inteira responsabilidade do interessado, fazer averiguações quanto ao modelo, cor, ano de fabricação, 
potência, problemas mecânicos, número do motor e chassi dos veículos, dentre outras condições. 
 
4.3.2.3. As multas e tributos que incidem sobre os bens e veículos que serão levados a leilão são da responsabilidade 
de seus arrematantes, devendo tais valores serem levantados com antecedência pelos licitantes interessados em 
apresentar lance, previamente ao momento designado para o leilão.  
 
 
4.3.2.4. A transferência dos veículos, bem como o licenciamento 2019 ocorrerá por conta e ônus do arrematante 
devendo ser observada a legislação aplicável. 
 

4.3.2.5. Os documentos para transferência de propriedade serão entregues ao arrematante juntamente na retirada do 
bem. 

4.3.2.6 O arrematante terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do certificado de registro de veículos 
(recibo de compra e venda) para efetuar a transferência do veículo junto ao DETRAN. 

4.3.2.7 O arrematante compromete-se a efetuar a descaracterização da logomarca da PM dos bens arrematados. 
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4.3.2.8. Quanto aos veículos, a não realização da transferência no prazo estipulado, implicará em bloqueio do veículo 
junto ao DETRAN via comunicação de venda. 

4.4. A apresentação de lance implica por parte do comprador, pleno conhecimento e aceitação dos termos constantes 
deste Edital na sua totalidade, não podendo haver desistência do lance ou arrematação, salvo motivo justificado e 
aceito pela Administração. 
   
5. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS 
5.1. O leiloeiro especialmente designado Sra. TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA, devidamente matriculada na Junta 
comercial do Estado de São Paulo, sob o número 723, no dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, 
apregoará os bens descritos no Anexo I, através de lances online no site www.liderleiloes.com.br , correspondendo o 
lance mínimo ao valor da avaliação. 
 
5.1.2 O arrematante, além do valor referente à arrematação do bem, deverá pagar o valor referente à comissão do 
leiloeiro, que corresponde a 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance e a despesa de administração. 
 
5.2. Durante o leilão podem ser realizadas ofertas sucessivas de lances para cada lote, sempre com valores que 
superem ao lance anteriormente efetuado. Não serão admitidos lances com valores idênticos ou que visem a igualar a 
oferta de algum interessado. 
 
5.3. No momento em que os interessados não mais se dispuserem a realizar novos lances, o leiloeiro identificará o 
ofertante da maior proposta e lhe adjudicará o lote em questão, com base no § 4º, do inciso VI, do art. 43 da Lei nº 
8.666/93. Será declarada vencedora a maior oferta, cabendo à autoridade máxima da Administração a homologação e 
adjudicação do certame. 
 
5.4. O arrematante que descumprir com as obrigações e pagamento poderá ter o seu cadastro bloqueado e 
impossibilitado de participar de leilões online. 
 
5.5 . Os bens objeto desta licitação serão ofertados e vendidos no estado e nas condições em que se encontram, 
pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não sendo aceitas reclamações 
posteriores à arrematação, quanto às suas qualidades e condições intrínsecas e extrínsecas, inclusive com relação a 
eventuais defeitos ou vícios ocultos, bem como, da mesma forma, não serão aceitas desistências, sob pena de perder o 
valor já pago. 
 
5.5.1. Somente serão retirados dos veículos, se houver, os adesivos que identificam a Prefeitura. 
 
5.6. Qualquer valor que venha a incidir sobre o objeto desta licitação, correspondente a impostos, taxas de 
transferência, emissão de laudos, vistorias e regularização de chassis ou motor, emolumentos, despesas com 
transporte, seguro, reconhecimento de firma, correrão por conta exclusiva do arrematante. 
 
5.6.1. A retirada, o carregamento e o transporte do bem objeto deste certame ficarão a cargo exclusivo do arrematante. 
 
5.7. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender, ou de qualquer forma negociar os seus 
lotes arrematados, antes do pagamento final e entrega dos bens acompanhados da cópia da ata de arrematação. 
 
5.8. É proibido ao arrematante desistir total ou parcial do lance ofertado após o leiloeiro o declarar vencedor, 
sendo que, caso isto ocorra o arrematante sofrerá as penalidades cabíveis, inclusive sobre o Artigo 335 do 
Código Penal Brasileiro, bem como caberá ao leiloeiro decidir sobre a manutenção do lote em leilão ou retirá-lo 
da disputa para destiná-lo ao novo leilão. 
 
5.9. A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra se reserva no direito de anular ou revogar, total ou parcialmente a 
presente Licitação, de acordo com o estatuído no art. 49 da Lei nº 8.666/93. 
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5.10. Fica ratificado desde já, que qualquer forma de manipulação, acordo, combinação, ou fraude por parte dos 
licitantes, do leiloeiro ou qualquer outra pessoa, que prejudique o leilão, principalmente à combinação de lances e/ou 
propostas, será imediatamente comunicado a Autoridade Policial e ao Ministério Público, para que tomem as devidas 
medidas pertinentes, como previsto na Lei 8.666/93: 
 
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto 
da licitação: 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 
Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
 
Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo: 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida. 
 
5.11. Caso o arrematante não efetue o pagamento no momento estabelecido no item 7.1., o mesmo será penalizado em 
conformidade com o acima mencionado, bem como impedido de participar nos próximos leilões. 
 
5.12. Havendo qualquer ocorrência prejudicial ao fiel andamento do certame, por culpa do leiloeiro, este igualmente 
será penalizado na forma da Lei de Licitações, bem como as Leis Civil e Penal. 
 
6. DO JULGAMENTO 
6.1. O leilão será julgado pelo critério de maior lance por lote, desde que seu valor seja superior ao da avaliação; 
 
6.2. Não será permitida a arrematação do bem por valor inferior ao da avaliação. 
 
7. DO PAGAMENTO E DA ENTREGA DOS BENS 
7.1. Após o leilão o comprador/arrematante receberá  um e-mail com as informações para realizar o pagamento,  o 
comprador/arrematante deverá efetuar o pagamento no total do lote arrematado somado ao percentual de 5% a titulo de 
comissão do leiloeiro, depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED – Transferência Eletrônica Disponível, no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar do encerramento do leilão na conta do Leiloeiro Oficial: TATIANA PAULA 
ZANI DE SOUSA – CPF 262.678.818-06, Banco ITAU (341), Agência 3785, Conta Corrente 05546-2. Tal quitação é 
que dará respaldo a emissão da nota de venda em leilão e posterior liberação do bem arrematado. 
 
7.1.1  -  Será devida ainda despesa de administração que segue:  

Valor do lote Valor da taxa 

até R$ 499,99 R$ 50,00 

de R$ 500,00 até R$ 999,00 R$ 100,00 

de R$ 1.000,00 até R$ 3.499,99 R$ 150,00 

de R$ 3.500,00 até R$ 4.999,99 R$ 200,00 

de R$ 5.000,00 até R$ 9.999,99; R$ 300,00 

de R$ 10.000,00 até R$ 19.999,99; R$ 400,00 

R$ 20.000,00 até R$ 29.999,99; R$ 500,00 

R$ 30.000,00 até R$ 39.999,99 R$ 600,00 

R$ 40.000,00 até R$ 49.999,00; R$ 700,00 

R$ 50.000,00 até R$ 59.999,00; R$ 800,00 

R$ 60.000,00 até R$ 69.999,00; R$ 900,00 
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R$ 70.000,00 até R$ 79.999,00; R$ 1.000,00 

R$ 80.000,00 até R$ 89.999,00; R$ 1.500,00 

R$ 90.000,00 até R$ 99.999,00; R$ 2.000,00 

Superior a R$ 100.000,00 R$ 5.000,00 
 
 
 
7.2. A arrematação se concretizará após a confirmação do depósito e somente depois será liberado o bem arrematado. 
A retirada do bem será agendada previamente através do e-mail patrimoniorgs@outlook.com falar com Rosiclei de Lima 
no período de 25/02/2019 a 15/03/2019.  
 
7.2.1. Após o pagamento do valor da arrematação do respectivo bem, será expedida pelo Leiloeiro a Nota de 
arrematação em nome do arrematante. 
 
7.2.2 Caso o lote não seja retirado pelo arrematante em até 30 (TRINTA) dias úteis após o término do primeiro prazo de 
retirada o arrematante será considerado como desistente, perdendo direito ao pagamento efetuado e à aquisição dos 
lotes independente de qualquer notificação, aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.    
 
7.2.3. Em nenhuma hipótese, o(s) bem(ns) arrematado(s) será(ão) entregue(s) sem a confirmação do recebimento, pela 
Prefeitura, do valor de alienação. 
 
7.3 O arrematante se compromete, no ato da retirada do bem, a respeitar todas as normas de segurança e saúde 
impostos pela Prefeitura e pelo Leiloeiro, inclusive ao que se refere aos EPIs (equipamentos de proteção individual) 
necessários, seguindo as normas de segurança dos estabelecimentos onde os bens se encontram, respondendo civil e 
criminalmente pelos atos praticados, inclusive quanto aos eventuais danos causados a bens móveis ou imóveis. 
 
7.3.1 No ato da retirada dos lotes e documentos dos respectivos bens, o arrematante deverá apresentar os seguintes 
documentos comprobatórios: 
a) Se Pessoa Física: RG ou documento equivalente com foto. 
b) Se Pessoa Jurídica: Cópia do Contrato Social e do Cartão de Identificação da Pessoa Jurídica (da empresa do qual 
é sócio), RG ou documento equivalente com foto. 
 
7.3.2 Se a retirada for efetuada por representante do arrematante, este deverá apresentar, além dos documentos acima 
PROCURAÇÃO autorizando-o à retirada, emitida pelo arrematante, com FIRMA RECONHECIDA POR 
AUTENTICIDADE, onde devem constar os dados do procurador como número do seu RG e do seu CPF, nome 
completo e endereço de residência, sem a qual não serão entregues o lote e respectivos documentos.    
   
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. Os casos omissos serão revolvidos pela Comissão de Licitação desta Municipalidade. 
 
8.1.1. Com antecedência superior a dois dias úteis da data fixada para o Leilão, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar este ato convocatório, através do telefone 11 4425-2905 e 11 4425-5925 ou 
via e-mail liderleiloes@liderleiloes.com.br 
 
8.1.2. As impugnações devem ser protocoladas na sede da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, dirigidas ao 
subscritor deste Edital. 
 
8.1.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a 
realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar o andamento deste certame. 
 
8.2. Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos, em especial, às seções III e IV, da Lei 8.666 de 21/06/93, e do 
Artigo 335 do Código Penal Brasileiro: “Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar 
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licitantes por meios ilícitos, estará incurso na pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, com as agravantes 
dos crimes praticados contra a administração pública”. 
 
8.2.1. Nenhuma alegação de desconhecimento será aceita pela Prefeitura como justificativa capaz de eximir o 
arrematante de suas obrigações, nem de sofrer a imposição das penalidades porventura cabíveis. 
 
8.3. O Leilão será conduzido pela Leiloeira Sra. TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA, devidamente matriculada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, sob o número 723, acompanhado pelos demais membros da Comissão de 
Licitações. 
 
8.4. O Edital poderá ser adquirido através do site: www.liderleiloes.com.br  
 
E, para que chegue ao conhecimento público, expede-se o presente edital, que será publicado resumidamente, na 
Imprensa Oficial do Estado, em Jornal de Grande Circulação e no Município. 
 

Rio Grande da Serra, 31  de janeiro  de 2019. 
 

______________________ 
   Secretario Adjunto de Administração 

        Rodrigo Araujo  
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