
EDITAL N°071/2015                                                                GIRUÁ(RS), 05 DE JUNHO DE 2015.

LEILÃO  PARA  VENDA  DE  BENS  MÓVEIS

INSERVÍVEIS  AO  PATRIMÔNIO  PÚBLICO  DO

MUNICÍPIO DE GIRUÁ/RS. 

A  Prefeitura  Municipal  de  Giruá,  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  por  seu  Prefeito
Municipal, Sr. Ângelo Fabiam Duarte Thomas, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o
que determina a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 6067/2014 e as condições deste edital,
faz saber aos interessados que no dia, hora e local indicados no item 1, se realizará a licitação na
modalidade LEILÃO, para alienação de Veículos e Bens Inservíveis ao Município, pertencentes
ao Patrimônio Público Municipal,  que será presidido pela Leiloeira  designada,  Sra.  LUCI VERA
PRIMAZ DOS REIS, através da Portaria nº4965/2014, dos bens especificados no anexo único, de
acordo com as regras e especificações deste Edital: 

1- DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DO LEILÃO: 
Data: 25 de junho de 2015. 
Local: Centro Social da Melhor Idade – CONGIR – Rua Borges de Medeiros, n°410, Bairro Canova,
Giruá/RS.
Horário: 09:00 horas.
 
2 - DOS BENS OBJETO DO LEILÃO: 
2.1.  Os  bens  a  serem  leiloados  constituem  lotes,  descritos  no  anexo  único,  e  poderão  ser
examinados através de imagens, no local do leilão, e in loco nos dias 22 e 23 de junho de 2015, no
horário compreendido entre às 08:30hrs às 12:00 hrs.
2.2. Os bens descritos no anexo serão vendidos no estado e condições em que se encontram,
pressupondo-se  que  tenham  sido  previamente  examinados  pelos  licitantes,  não  cabendo
reclamações posteriores quanto as suas qualidades extrínsecas ou intrínsecas. 
 
3 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
3.1. Será selecionada a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, referentes à
alienação dos veículos  e bens inservíveis,  descritos  e avaliados no  anexo,  a  quem oferecer  o
MAIOR LANCE, em valor igual ou superior ao valor mínimo fixado no laudo de avaliação. 
 
4 – DA VISITAÇÃO PÚBLICA: 
4.1.  A visitação pública dos lotes de bens e sucatas,  a interesse dos arrematantes,  que serão
leiloados dar-se-á no DIA, HORA E LOCAL descritos no item 2.1 deste Edital.  
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
5.1  Poderão  participar  do  presente  Leilão:  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  maiores  de  idade  ou
emancipadas,  representantes  que  apresentem  instrumentos  de  procuração  com  a  finalidade
específica  de  participação  no  leilão,  com  firma  reconhecida,  comprovando  serem  seus
representantes legais; por sócio dirigente, proprietário ou assemelhado com poderes bastant es,
desde que apresentem cópia autenticada do contrato social, e que satisfaçam as demais condições
deste Edital. 
5.1.2 Os documentos referidos no item anterior deverão ser exibidos no original ou por qualquer
processo de fotocópia, deverão estar devidamente autenticadas por Cartório ou por Servidor da
Administração, ou estar publicado em qualquer Órgão de imprensa Oficial. 
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5.2  Neste  Leilão,  NÃO  poderão  participar  Servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Giruá/RS  e
familiares do leiloeiro. 
5.3 Será realizado cadastramento de todos os presentes no referido leilão, sejam arrematantes,
interessados ou meros expectadores.

6 – DO PROCEDIMENTO: 
6.1 Os interessados efetuarão LANCES verbais, a partir do PREÇO MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO,
constante no anexo único deste Edital, considerando-se vencedor o licitante que houver efetuado a
MAIOR OFERTA ACEITA PELO LEILOEIRO. 
6.2 Na sucessão de lances, a diferença do valor NÃO PODERÁ ser inferior ao percentual indicado
pelo Leiloeiro no inicio da arrematação do lote, podendo a Comissão Especial de Licitação ou o
Apregoador alterar essa diferença no decorrer do leilão, tornando pública a alteração. 
6.3 O licitante, ao arrematar um item, após a terceira batida do martelo, deverá entregar ao Leiloeiro
ou a sua Equipe, a Cédula de Identidade ou documento previsto no item 5 deste Edital, que será
trocada por uma senha. 
6.4 O valor do lance será pago na tesouraria da Prefeitura Municipal de Giruá, em reais (espécie),
ou através de cheques de Banco que tenha representante no sistema de compensação no Estado
do Rio Grande do Sul, de emissão do licitante ou de procurador legal. 
6.5 Não serão aceitos cheques de terceiros. 
6.6 É proibido ao arrematante, ceder, permutar, vender ou negociar, sob qualquer forma, o bem
arrematado antes da retirada do bem. 
6.7 Após assinado a ficha interna de arrematação, não será alterado o nome do arrematante. 
6.8  Os  recibos  de  venda  serão  preenchidos  em  nome  do  Licitante  vencedor,  identificado  e
qualificado no ato do Leilão. 
6.9 Em caso de inobservância do disposto no subitem anterior, poderá o bem, a juízo do leiloeiro,
voltar a ser leiloado no mesmo evento. 
6.10 As arrematações pagas por meio de cheques somente serão liberadas para entrega após a
compensação bancária. 
6.11 O licitante vencedor cujo cheque entregue para pagamento do bem arrematado for devolvido
sem o devido pagamento, independentemente do motivo, além das sanções cabíveis terá o valor de
sua arrematação acrescido de multa de mora de 10% (dez por cento) e juros compensatórios de 1%
(um por cento) ao dia de atraso, até o terceiro dia útil, contados da data da arrematação. 
6.12  Após,  transcorrido  o  prazo  de  três  dias  úteis  sem  que  o  pagamento  do  cheque  seja
regularizado,  o Município  de Giruá deverá promover a execução 3 forçada ou,  a seu exclusivo
critério,  reincorporar  o(s) bem(s) ao seu patrimônio,  sem o prejuízo da cobrança da multa retro
mencionada. 
6.13 O pagamento das despesas com o leiloeiro será por conta do arrematante-comprador,  no
percentual de 1,94% ( um virgula noventa e quatro por cento) sobre o valor do bem arrematado,
logo após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão. 
6.14 Uma vez aceito o lance, após a terceira batida do martelo, NÃO se admitirá a sua desistência. 
6.15 Os cheques substituídos (caução) pela guia de arredação quitada, devidamente autenticada
pelo banco, serão cancelados e ficarão a disposição do arrematante por 90 (noventa) dias. Após
este prazo, serão incinerados. 
 
7 – DA ENTREGA DO BEM: 
7.1 A entrega do(s) bem(ns) arrematado(s) dar-se-á em data e horário a serem estabelecidos pela
Comissão de Licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
7.2 Quando o pagamento do(s) bem(ns) arrematado(s)  forem realizados através de cheques,  a
liberação só acontecerá após a sua compensação. 
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7.3 A não retirada do bem arrematado do local do Leilão, no prazo de 30 (trinta) dias contados a
partir  da  data  de  arrematação,  implicará  na  declaração  de  abandono,  retornando  o  bem  ao
município para ser leiloado em outra oportunidade. 
 
8  –  DO  PRAZO  PARA  RETIRADA  DO  BEM  PELO  ARREMATANTE  OU  POR  SEU
PROCURADOR: 
8.1 O objeto arrematado será retirado pelo arrematante somente após compensação bancária dos
respectivos cheques pagos a Prefeitura Municipal e ao Leiloeiro, conforme estabelecido no item 06
deste edital durante o horário de expediente, quando lhe será entregue o documento necessário
para transferência de propriedade; no caso de pagamento em dinheiro, o objeto será entregue ao
arrematante junto com a documentação respectiva, após a realização do leilão e confirmação do
pagamento por parte da Prefeitura. 
8.2 O Arrematante vencedor que não retirar o bem móvel no prazo de 30 (trinta dias) dias após o
pregão do leilão perderá o direito ao bem adquirido, assim como pagamento já efetuado. 
8.3 A retirada do bem arrematado por terceiros só será permitida mediante a apresentação de
autorização  por  escrito  do  arrematante,  devidamente  assinada  e  com  firma  reconhecida,  que
poderá ser enviada pelo correio. 
8.4 No caso de veículos, é de responsabilidade do arrematante, antes de funcionar (se for o caso),
verificar  a  necessidade  de  óleo,  combustível,  dentre  outros,  responsáveis  pelo  pleno
funcionamento.  A  Contratante/Contratada  e  o  leiloeiro  não  se  responsabilizam  por  avarias
decorrentes desta omissão, uma vez que os bens serão vendidos no estado em que se encontram. 

9 – DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE:
9.1 A transferência de propriedade, bem como a retirada dos documentos junto a Prefeitura e todas
as despesas com remoção do bem, correrão por conta do arrematante. 
9.2 O arrematante responderá pelos tributos e multas incidentes sobre o objeto arrematado,  se
houver. 
9.3 O arrematante, providenciará a transferência da documentação de propriedade do veículo para
o nome do adquirente no prazo concedido pelo DETRAN, que é de 30 (trinta) dias a contar da sua
retirada (Art. 123,I e parag 1º do CTB), sob pena de multa e medida administrativa de retenção. 
9.4  Se  for  de  interesse  do  arrematante  a(s)  documentação(ões)  do  bem(ns)  arrematado(s)
poderá(ao) ser(em) enviada(s) via correio por carta registrada – AR, para o endereço fornecido pelo
arrematante, constante do Termo de Compromisso e Nota de Arrematação, ficando ciente que o
correio entregará somente ao titular da correspondência (destinatário). A Contratada / Contratante e
o Leiloeiro não se responsabilizam por extravios e ou devolução de correspondências. 
 
10 – DA ATA: 
10.1 Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes vendidos, bem
como  a  correspondente  identificação  dos  arrematantes  e  os  trabalhos  de  desenvolvimento  da
licitação, em especial os fatos relevantes. 
10.2 A ata será assinada, ao seu final  pelos membros da  Comissão de Licitação,  Comissão de
Patrimônio e Inventário, pelo Leiloeiro Oficial e pelos Licitantes que assim o desejarem. 
 
11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO LEILÃO: 
11.1 Realizado o leilão e elaborada a competente ata, a homologação e adjudicação do certame
será efetivada no prazo legal pelo Senhor Prefeito Municipal com base no parágrafo 4º, do Inciso
VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 
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12.1  Estarão  sujeitas,  sem  prejuízo  de  outras  indicadas  em  Leis  especificas,  as  sanções  e
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações todas as pessoas físicas e jurídicas que
participarem desta licitação/Leilão. 
12.2 A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita o licitante, além da multa anteriormente
fixada, às seguintes penalidades, indicadas na Lei n° 8.666/93: 
a)  Suspensão  temporária  de  participação  em  Licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração Pública, pelo prazo de até 02(dois) anos; 
b)  Declaração de inidoneidade para  licitar  ou contratar  com a Administração Pública  quando o
ARREMATANTE deixar  de cumprir  as obrigações assumidas,  praticando falta  grave,  dolosa ou
revestida de má-fé, sendo mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
poderá ocorrer na hipótese do licitante ressarcir à Administração Municipal de Giruá, pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior. 
 
13 – DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO: 
13.1 Antes da retirada dos lotes arrematados, o Prefeito Municipal de Giruá/RS, poderá no interesse
público,  quer de oficio,  quer  mediante provocação de terceiros,  revogá-lo parcial  ou totalmente,
devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo. Em qualquer das hipóteses o fará em despacho
fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
 
14 – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
14.1  A  descrição  dos  lotes  sujeita-se  a  correções  apresentadas  no  momento  do  Leilão,  para
cobertura de omissões ou eliminação de distorções, acaso verificadas. 
14.2  A  Comissão  Permanente  de  Licitação  poderá,  por  motivos  justificados,  retirar  do  Leilão
qualquer um dos lotes descritos no presente Edital. 
14.3 Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura
Municipal de Giruá. 
14.4  Informações  adicionais  relativas  ao  evento  serão  prestadas  pela  Comissão  de  Licitação,
através do fone: (055) 3361-2000 ou ainda pelo E-mail: licitacao@girua.rs.gov.br 
14.5 É parte integrante deste edital o Anexo único contendo o quantitativo (lotes), valor mínimo e
descrição dos bens a serem leiloados. 
14.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
14.7 Fica eleito o Foro da comarca de Giruá, do Estado do Rio Grande do Sul, para discussão de
eventuais  litígios,  oriundos  da  presente  licitação,  com  renúncia  de  outros,  ainda  que  mais
privilegiados que sejam. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ, EM 05 DE JUNHO DE 2015, 60º ANO DA
EMANCIPAÇÃO.

ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se no Mural da Prefeitura

Publicado  no Mural da Prefeitura Municipal de Giruá, Imprensa  Oficial do Poder Executivo – LM nº 4085/09, no dia 08 de junho de 2015.

Viva a Vida sem drogas!



ANEXO ÚNICO 

BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO PARA FINS DE LEILÃO PÚBLICO

LOTE DESCRIÇÃO DOS LOTES VALOR REDUZIDO CONFORME 
ORDEM DE SERVIÇO 
N° 004/2015

01 SUCATA DE BANCOS DIVERSOS 
MODELOS 

R$ 195,63

02 SUCATAS DE CLASSES E CADEIRAS R$ 200,21

03 CADEIRAS DE VIME R$ 29,71

04 SUCATAS DIVERSAS RS 6.552,99

05 ÔNIBUS PLACA IIQ 4679 ANO 1998, 
CHASSI N° 9BVR6B410WE355398, 
RENAVAM N°711799088-4170CV DIESEL 

R$ 14.231,25

06 KOMBI, PLACA INP 3103, ANO 2008 R$ 7.535,43

07 KOMBI, VERMELHA, PLACA IDD 7662, 
CHASSI N° 9BWZZZ2315PO20686, ANO 
1995, RENAVAM N° 63607885-0
OBS:SEM MOTOR ,FUNILARIA E 
MACÂNICA EM PÉSSIMO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

R$ 1.212,75

08 KOMBI ESCOLAR, PLACA IAZ 6518, ANO 
1993, COR BRANCA,CHASSI 
N°9BWZZZ23ZPP015377,RENAVAM 
N°611909839-1
OBS: SEM MOTOR, FUNILARIA E 
MECÂNICA EM PÉSSIMO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

R$ 1.131,90

09 ÔNIBUS, MERCEDES BENS, PLACA IFW 
4779,ANO 1991 CHASSIS N° 
9BM38409MB934892,  RENAVAM 
N°56421600-0

R$10.440,00

10 KOMBI, PLACA IBK 1964, ANO 1994
OBS: SEM MOTOR, FUNILARIA E 
MECÂNICA EM PÉSSIMO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

R$  1.143,45

11 MICROÔNIBUS, MERCEDES BENS, 
PLACA IDI 0599, COR LARANJA, ANO 
1995, CHASSI N°9BM688187SB054618

R$ 14.040,00

12 GOL, PLACA IIU 2632, ANO 1999, COR 
BRANCO, CHASSI N°                                    

R$ 3.132,00

Viva a Vida sem drogas!



9BWZZZ373XT059624, RENAVAM N° 
71493819

13 KOMBI ESCOLAR, IKN 9955, ANO 
2002,CHASSI N° 98WGB07X92P0068913 
RENAVAM N°409401-04
OBS:SEM MOTOR, FUNILARIA  E 
MECÂNICA EM PÉSSIMO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

R$ 1.501,50

14 SPRINTER  MERCEDES BENS, IKS 9397, 
ANO 2002 CHASSI PAZ6906302A556413, 
RENAVAM N°7786206179

R$7.223,37

15 CAMIONETE  F1000,PLACA IHK 4748, 
CHASSI N°LAINEE85456, RE NAVAM 
N°577775430 CARROCERIA DE MADEIRA 

R$2.760,45

16 CAMINHÃO MB 1113, PLACA IHK 4755, 
ANO 1974, COR AZUL, CHASSI 
N°34404112062111, RENAVAM 
N°577773020

R$ 2.420,55

17 CAMINHÃO MB 1113,PLACA IHN 6211, 
ANO 1974, COR AZUL 
CHASSI34404112065969, RENAVAM 
N°575775685

R$ 2.420,55

18 CAMINHÃO MB1313, PLACA IHP 
0811,ANO 1976, COR AZUL CHASSI 
34502112294552, RENAVAM 5844020315

R$ 2.574,00

19 FIAT  UNO ,PLACA  IJW 0610, MOTOR 1.0 
CHASSI N°9BD15808814234014, 
RENAVAM 751931217

R$2.475,00

20 ÔNIBUS MERCEDES BENS, PLACA AR 
9199, CHASSI N° 34405811469880

R$ 990,00

21 ÔNIBUS MERCEDES BENS, PLACA IHT 
7847, ANO 1980

R$ 990,00

22 MOTONIVELADORA HUBER, 1984, SEM 
MOTOR 

R$ 9.240,00

23 RETROESCAVADEIRA CASE 580H, ANO 
1996

R$ 7.886,49

24 RETROESCAVADEIRA CASE R$ 7.886,49
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