
 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N°. 01/2019 

 
LEILÃO PARA VENDA DE BENS INSERVÍVEIS AO 
PATRIMONIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA DAS MISSÕES-RS. 

 
                   O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DAS MISSÕES, no uso de suas atribuições 

legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade LEILÃO 
DE BENS INSERVÍVEIS, do tipo “MAIOR LANCE OU OFERTA”, o qual será conduzido pela Leiloeira 
Oficial na forma do artigo 53 da Lei 8.666/93, nomeada através do Decreto nº 2162/2019, Sra. Camila Lais 
Cargnelutti, o qual será regido em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e 
legislação pertinente, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, á ser 
realizado no dia 01 de outubro de 2019, ás 10h00min, nas dependências da Secretaria de Obras e 
Viação – Garagem Municipal, Rua São Joao, s/nº, Vitória das Missões os bens abaixo descritos, no estado 
de conservação em que se encontram. 
 
1 – DO OBJETO: 
1.1 Constitui objeto do presente Edital a alienação de bens móveis inservíveis e obsoletos pertencentes 

ao Município, conforme segue: 

Foto  Descrição/Avaliação 

 

 
LOTE 01 – Segadeira de pastagens, modelo ALG1700, 
marca ALGOR, ano 2016, 02 tambores, 04 facas 
oscilantes cada tambor, com corte útil de 1,7m, peso 
aproximado de 365Kg. Sem funcionamento. 
 
Patrimônio nº. 3264 
 
Avaliação R$ 1.000,00 (um mil reais) 

 

 
LOTE 02 – Trator marca JONH DEERE, modelo 6415, 
Ano 2007, tração 4x4, com cabine, com 7613 horas, 
106CV, 12 marchas a frente e 04 à ré. Sem 
funcionamento, necessitando de conserto do motor. 
Patrimônio nº. 1518 
 
Avaliação R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
 
 
 

 



 

 
LOTE 03 – Ônibus Escolar, marca Iveco, modelo City 
Class, ano 2012, modelo 2013, chassi 
93ZL70C01D8441963, 170CV, 29 passageiros, amarelo, 
placas ITG 5757. Motor desmontado, sem funcionamento, 
em precário estado de conservação. Renavam 
474035131 
 
Patrimônio nº 2240 
 
Avaliação R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

 

 

 
LOTE 04 – Veículo, marca Fiat, modelo Uno Way 1.4, 
motor 86cv, 05 passageiros, cinza, ano/modelo 
2013/2013, Chassi 9BD195163DO454577, placas IUI 
0641. Renavam 00536466599. Em funcionamento. 
Patrimônio nº 2481 
 
Avaliação R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) 

 

 

 
LOTE 05 – Veículo, marca Fiat, modelo Doblo Attractiv 
1.4, motor 86cv, 07 passageiros, branca, ano 2014, 
modelo 2014, Chassi 9BD119707E1113901, Renavam 
00998379875 placas IVJ6744. Em funcionamento, sem 
bateria, necessita de reparos nas colunas. 
Patrimônio nº 2533 
 
Avaliação R$ 12.000,00 (doze mil reais) 

 

 

 
LOTE 06 – Sucatas diversas de Informática 
 
Avaliação R$ 100,00 (cem reais) 

 



 

 
LOTE 07 – Sucatas diversas como: macas, cadeiras de 
rodas, balanças, entre outros.  
 
Avaliação R$ 100,00 (cem reais) 
 

 

 
LOTE 08 – Aproximadamente 70 pneus usados, diversos 
tamanhos. 
 
Avaliação R$ 300,00 (trezentos reais) 

 
 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1 É condição para participar do leilão a identificação do licitante, com a apresentação de cópia do 
documento de identidade e CPF, no caso de pessoa física, ou do ato constitutivo da pessoa jurídica. 
 
3 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
3.1 Os valores mínimos das arrematações foram fixados nas avaliações elaboradas pela Comissão 
Especial de Avaliação, nomeada pela Portaria n. 239/2019, (art. 17, II e 53, § 1º, da Lei 8.666/93) 

3.2 A venda dos bens se dará pelo maior lance, de viva voz, sequencialmente entre os presentes, somente 
serão considerados os lances de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída aos bens. 

4 – DO PAGAMENTO: 

4.1 As vendas serão efetuadas a quem maior lance oferecer, não inferior ao preço mínimo estipulado, com 
pagamento integral à vista, acrescido do percentual de 10% (dez por cento) do valor do arremate a 
leiloeira, a título de comissão, no ato da arrematação. 

4.2 O pagamento deverá ser feito à vista em dinheiro na tesouraria da Prefeitura Municipal, situada na 
Avenida Sete Povos, nº 2033, ou mediante depósito ou transferência eletrônica para a conta nº 
0407084601, agência 0370 do Banco Banrisul, de titularidade do Município, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis após a realização do Leilão. 

4.3 As operações, cujo pagamento se der em cheque, somente serão concretizadas após a compensação 
bancária deste, os cheques não compensados no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos da data do 



leilão, independentemente de justificativas, caracterizaram o não pagamento, aplicando-se aos 
arrematantes o disposto no item 4.3. 

4.4 Caso o arrematante não efetue o pagamento no prazo estipulado, perderá o direito sobre o bem, que 
será levado a novo leilão, e terá suspenso o seu direito de participar de novas licitações do Município pelo 
prazo de um ano, sendo-lhe assegurado o direito à ampla defesa e o contraditório, na forma do art. 87, da 
Lei no 8.666/1993. 

4.5 Considera-se automaticamente anulada a arrematação, nos casos de pagamento em cheque que for 
devolvido ou sustado, qualquer que seja o motivo. 
 
4.6 O arrematante inadimplente perde o valor de 10% (dez por cento) dado em comissão a Leiloeira, 
responde de acordo com as sanções previstas na Lei 8.666/93 e de acordo com o Código Penal. 
 

5. DA ENTREGA DOS BENS: 

5.1 A liberação dos bens arrematados somente se fará após a comprovação do pagamento junto ao 
Município, no caso dos veículos, ainda mediante apresentação do documento de transferência 
devidamente reconhecido em cartório. 

5.2 O arrematante retirará o(s) bem (bens) a ele adjudicados, obrigatoriamente, em até 10 (dez) dias úteis 
da realização do leilão, findo o prazo, fica a Comissão de Licitação permitida a adotar as medidas que 
julgar convenientes. 

6. DA ATA: 

6.1 - Encerrado o Leilão, será lavrada ao final da sessão, ata circunstanciada na qual figurará o produto 
vendido, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos desenvolvidos na 
licitação, em especial os fatos relevantes.  

6.2 – A ata será assinada ao término do Leilão pela Leiloeira Oficial e Comissão de Licitações.  

7. DA VISITAÇÃO AOS BENS: 

7.1 - Os interessados poderão examinar os bens a serem leiloados, a partir da data de publicação deste 
edital, em dias úteis, no horário de 7h30min às 13:00h, junto a Secretaria de Obras e Viação na Rua São 
João, s/nº nesta cidade. 

7.2 - Os bens serão leiloados no estado e condições em que se encontram, não cabendo, pois, a respeito 
deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

8.1- Eventuais impostos, taxas, reconhecimento de firma relativo à transferência de veículos ou outras 
despesas, que venham incidir sobre a venda dos bens arrematados, correrão por conta do arrematante. 

8.2- A comissão Licitante reserva-se no direito de proceder, até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão, 
quaisquer alterações, que vierem a ser consideradas Indispensáveis. 



8.3- As dúvidas surgidas neste Edital serão interpretadas de acordo com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações. 

8.4 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação, na forma da lei, no âmbito 
do procedimento administrativo. 

8.5 Impugnações e pedidos de esclarecimentos ao instrumento convocatório deverão ser apresentadas 
por escrito e deverão ser dirigidas a comissão de licitação, até dois dias úteis antes da data do evento, em 
conformidade com a Lei 8.666/93. 

8.6- Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Ângelo/RS para dirimir, judicialmente, as questões oriundas 
deste procedimento Licitatório, não se aceitando qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Vitória das Missões, 29 de agosto 2019. 
 
 

 
 

ALDI MINETTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e aprovado pelo Procurador 
Jurídico. Em _____/____/2019. 
 
 
 

Américo Júnior Dorneles da Silva, 

OAB/RS 66.795 


