
Estado do Rio Grande do Su/
Municí de Santo Antônio do Planalto

março de 1992

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N" 01/20í9

TORNA PUBLTCO A REALTZAÇAO DE
LtctTAÇÃo MoDALTDADE LEILÃO, PARA
VENDA DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS
INSERVíVEIS, DE PROPRIEDADE DO
MUNICíPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO
PLANALTO, Élio Gilberto Luz Freitas, no uso de suas atribuições tegais e
de acordo com a Lei Federal no 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei
Federal 8.883/94 e legislações posteriores e demais normas que regem a
espécie, TORNA PUBLICO o Processo de Licitação instaurado no Município de
Santo Antônio do Planalto/RS, na modalidade LEILAO, do tipo MAIOR LANCE
que será realizado às 10:00 horas do dia 1í de dezembro de 2019, no Parque
de Máquinas da Prefeitura Municipal, na Rua Henrique Altmann, 244 (Secretaria
Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos), centro, no Município de Santo
Antônio do Planalto, para venda dos seguintes bens:

1 - DO OBJETO E DO VALOR MíNIMO DE VENDA

Constitui-se no objeto do pÍesente leilão, a venda dos seguintes bens
móveis e imóveis, cujo valor mínimo de venda será o valor de avaliaçáo:

1.í - DOS BENS MOVEIS

Serão vendidos os seguintes bens móveis:

LOTE í) FiaVUno S 1.5, Ano 1993, gasolina, cor branca, placa
14Y4548, Chassi 98D146000P3992399;

Valor de avaliação: RS 2.217,00 (dois mil duzentos e dezessete reais).

LOTE 2) GMA/ectra Elegance, Ano 200412005,
placa 12W0009, chassi 98GJV198058159097;
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Valor de avaliação: R$ 6.790,00 (seis mil setecentos e noventa reais).

LOTE 3) Ônibus Mercedes Benz L1313, ano 1983, diesel, cor verde,
placa 18N2987, chassi 34531016015123;

Valor de avaliação: R$ 6.097,00 (seis mil e noventa e sete reais).

LOTE 4) lveco/Ci§class 70C17, ano 201212013, diesel, cor amarela,
placa 1TY9190, chassi 932L68C01 D8445490:

Valor de avaliação: R$ 29.260,00 (vinte e nove mil duzentos e
sessenta reais).

LOTE 5) Lâmina dianteira e Concha Modelo PAF 850 Stahar série no
0187, para Trator John Deere, ano 2007;

Valor de avaliação: R$ 10.928,00 (dez mil novecentos e vinte e oito
reais).

LOTE 6) Roçadeira articulada MFW Modelo Harpia 515 RC n" 2491,
ano 20í6;

Valor de avaliação: R$ í5.976,00 (quinze mil novecentos e setenta e
seis reais).

LOTE 7) Plantadeira Max Modelo PC 2'126, cor verde/amarela;

Valor de avaliação: R$ 6.767,00 (seis mil setecentos e sessenta e
sete reais).

LOTE 8) Pá Carregadeira Md. XM 935, ano 2013, diesel, cor amarela,
chassi 20133055128;

Valor de avaliação: R$ 33.í63,00 (trinta e três mil cento e sessenta e
três reais).

LOTE 9) Equipamento Odontológico;

Valor de avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil reais).

LOTE 10) Sucatas de informática;

Valor de avaliação: R$ 67,00 (sessenta e sete reais).

oÉBom WverÀquíD
Av,JoEêMlE 1"0-êCEPSES@Cl€J91-Dt@00ú11gl FoE,, @39,77'lú-ffi.

licita.sap@dqnet-com.br
Salve uma vida: doe sangue, doe órgáos e diga náo às drogas - Lei Municipal n" i.093/2C11.

2



Estado do Rio Grande do Su/

Municí de Santo Antônio do Planalto
março de 1992

LOTE 11) Sucatas de carros (10): Toyota placas CBG401, Uno placas

4EO8321, Corsa placas 1MU2780, Saveiro placas ALA2777 e Uno placas
HCL3921, Corsa placas MAN-'!492, Fiorino placas AJJ9570, Uno placas
MDK2499 e Uno placas MAR3535, Kombi placa 1CA5203, sem certificado de
baixa. Sucatas diversas: ventiladores, cadeiras, cadeiras odontológicas, ferros e
outros;

Valor de avaliação: R$ 1.000,00 (mil reais).

1.í _ DOS BENS IMOVEIS

Serão vendidos os seguintes bens imóveis localizados no Município de
Santo Antônio do Planalto:

LOTE Í2) Terreno urbano com área de 323,30m'?, situado no lado
ímpar da Rua Balduino Arendt, distante 26,00m da esquina com a Rua Sete de
Setembro, na cidade de Santo Antônio do Planalto (RS), lote 014 da quadra 0í4
do setor 002, matriculado no Registro de lmóveis de Carazinho, sob o no 34.946;

Valor de avaliação: 35.560,00 (trinta e cinco mil quinhentos e sessenta
reais).

LOTE 13) Terreno urbano com área de 323,30m', situado no lado
ímpar da Rua Balduino Arendt, distante 39,00m da esquina com a Rua Sete de
Setembro, na cidade de Santo Antônio do Planalto, lote 015 da quadra 014 do
setor 002, matriculado no Registío de lmóveis de Carazinho, sob no 34.947;

Valor de avaliação: 33.660,00 (trinta e três mil seiscentos e sessenta
reais).

LOTE 14) Terreno urbano com área de 398m?, situado no lado Ímpar
da Rua Balduino Arendt, esquina com a faixa de domínio da BR 386, lado par, na
cidade de Santo Antônio do Planalto, lote 0í7 da quadra 014 do setor 002,
matriculado no Registro de lmóveis de Carazinho, sob no 34.949;

Valor de avaliação: 33.000,00 (trinta e três mil reais).

2 - DA VERTFTCAçÃO
RESPONSABILIDADE SOBRE VíCIOS

DO BEM E DA

2.í - Os bens móveis, objeto do Leilão, estarão expostos para
visitação pública e vistoria técnica no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal
de Santo Antônio do Planalto/RS, no horário das 08:00h às 11h:30min e das
13h:30min às 17:00h, do dia 25 de novembro de 2019 até o dia 09 de
dezembro de 2019. Maiores informações na Prefeitura Municipal de Santo

nlíbm rflverAqaíD
AvJogeMllr, 1I75,CEPS,m,CI.,]PJ:94.704.@@11€7Forei (í)3117 18@-End;

licita.sao@dqnet. com.br:jií::=i-:a=.Eliaz.:::1.:-::a:il:::.:-:-:i::
Salve uma vida: doe sangue" doe orgãos e diga não às drogas - Lei Munjcipal n" 1.A93/2A11

r:'a llr 'a'

# r,i-t+ '.

ILJ



Municí
Esfado do Rio Grande do Su/

io de Santo Antônio do Planalto
em 20 de março de 1992

Antônio do Planalto, pessoalmente no horário de expediente referido nestê item
ou através do fone: (54) 3377 -1800, ou, então, com o Leiloeiro Leandro Ferronato,
pelo fone (54) 3313-6708 ou, pessoalmente, na Av. Brasil Leste, í 81 5, Bairro
Petrópolis em Passo Fundo, ou no site "www.ferronatoleiloes.com.br" ou por
solicitação através de e-mail no endereço "leandro@annex.com.br"_

2.2 - O Município leiloará os bens móveis nas condiçÕes em que se
encontram, não sendo responsável por qualquer vício ou deÍecçáo neles
existentes, não havendo nenhuma garantia quanto ao seu funcionamento. A
formulação de proposta significa a aceitação dos termos deste Edital e dos termos
de toda a publicidade realizada para veicular a rcalização do Leilão, bem como
que o licitante efetivou avaliaÇão técnica completa do bem e está ciente das
condições do mesmo, sob todos os aspectos.

2.3 - Até a data do Leilâo, o Município colocará à disposição dos
interessados, a documentação relativa à propriedade dos bens postos à venda e
necessários ao cumprimento das obrigações geradas em razáo dela, necessários
para trânsito do veículo, tais como, certificado de registro, autorização para
transferência e comprovantes de pagamento de IPVA, seguro obrigatôrio e outras
taxas, ficando a cargo do arrematante o pagamênto das obrigações vencíveis
após a data da arrêmatação. No que tange aos bens imóveis, estarão à
disposição, planta simplificada de situação e localização e matrícula junto ao
Cartório de Registro de lmóveis.

2.4 - Os bens imóveis, objeto deste leilão, poderão ser visitados pelos
interessados, após agendamento prévio, a ser realizado na sede da Prefeitura
Municipal de Santo Antônio do Planalto, pessoalmente ou através do fone (54)
3377-1800, no horário de expediente do item 2.'1 deste edital.

3 - DO LE|LÃO, DAS CONDTÇÕES DE pARTtctpAÇÃO,
DO PAGAMENTO DOS BENS ADQUIRIDOS E DO PAGAMENTO E
DA COMISSÃO OO LEILOEIRO

3.1 - Não poderão participar do presente processo licitatório as
pessoas vinculadas aos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Santo
Antônio do Planalto, inclusive das Administrações lndireta, bem como seus
parentes afins.

3.2 - O lance visando à arrematação de qualquer bem objeto deste
Leiláo será oferecido verbalmente ou através de gestos, pelo interessado, durante
a sessão de leilão especialmente para realizada para estê fim, na data e hora
estabelecidas neste Edital, em moeda corrente nacional.
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Município de Santo Antônio do Planalto

Emancipado em 20 de março dê 1992

3.3 - O pagamento dos bens arrematados será à vista e só serão
considerados os lances de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída ao
bem, não sendo considerados válidos os demais. Será vencedor quem ofertar a
proposta mais vantajosa (maior lance). Antes de declarar vencedor o participante
do maior lance oferecido, o Leiloeiro contará compassadamente até três, a fim de
constatar a inexistência de outra oferta.

3.4 - O arrematante pagará à vista, em cheque ou dinheiro, no ato do
leilão, o valor total do(s) bem(ns) que arrematar. O bem que for pago parcialmente
ou totalmente em cheque, será liberado e e/ou terá sua tradição, transferência ou
escritura pública definitiva, somente após a compensaçâo deste e; o que for pago
em dinheiro será liberado na hora, podendo proceder-se aos demais atos
previstos neste item.

3.5 - Não assiste ao arrematante o direito de desistência, mas,
inobstante isso, em caso de desistência do arrematante em relação à aquisição
feita, assim considerada, também a devolução de cheque representativo do
pagamento, sem justo motivo, o mesmo incidirá em multa equivalente a 20o/o

(vinte por cento) do valor do bem arrematado, em favor do Município de Santo
Antônio do Planalto, além do dever de efetuar o pagamento da comissão do
Leiloeiro. Tendo havido pagamento de parte em dinheiro, poderá haver a retenção
do valor, ate o limite das obrigaçÕes do arrematante, geradas pela sua
desistência. O arrematante estará sujeito às penalidades indicadas no art. 87,
incisos lll e lV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Ainda, aos arrematantes
faltosos serão aplicadas as penalidades da lei, em todos os âmbitos, sem prejuízo
da execução judicial contra o mesmo, além da perda da comissão do leiloeiro.

3.6 - O Leilão Público lançado por este Edital será realizado pelo
Leiloeiro Público Oficial Leandro Ferronato, matriculado na Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul sob o no 127196, nos termos do contrato de
prestação de serviços no 106/23019, celebrado em 1811112019, firmado, ao qual o
arrematante deverá pagar comissão de 10o/o (dez por cento) sobre o valor de
bens móveis e 6% (seis por cento) sobre o valor de bens imóveis.

3.7 - Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento
que identifique o veículo como pertencente à Prefeitura de Santo Antônio do
Planalto, após a concretizaçâo da alienação.

3.8 - O art. 358 do Código Penal estabelece, quanto à conduta de
qualquer pessoa, em relaÇão às licitações: 'Art. 358 - lmpedir, perturbar ou
fraudar ârrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem: Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena
correspondente à violência." O Município, em face do teor do dispositivo legal
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referido, encaminhará ao Minisiério Público, notÍcia sobre eventual fato que vier a
ocorrer, na licitação.

4 - DA TRADIÇAO DO OBJETO

4.1 - O bem será entregue ao arrematante no ato da integralização do
pagamento ao Município e da comissâo do Leiloeiro, acompanhado da respectiva
ata de arrematação, juntamente com os documentos legais mencionados no item
2,3 deste Edital, ressalvado à Administração o direito à previa compensação de
cheques dados em pagamento, e só após tal fato, efetuar a iradição do objeto.

4.2 - O prazo máximo para a retirada do bem arrematado é de 5
(cinco) dias úteis a contar da data em que o pagamento se completar-
Transcorrido o prazo de retirada sem que ela tenha ocorrido, o Município de
Santo Antônio do Planalto ficará eximido de toda e qualquer responsabilidade
pela perda total ou parcial e/ou avaria que venha a ocorrer no bem arrematado e
não retirado no prazo estabelecido. Não ocorrendo a retirada do bem no prazo
estabelecido, o arrematante será considerado desistente, não sendo necessária
notificação judicial ou extrajudicial por parte do Município, perdendo assim o
direito aos bens arrematados, os quais irão fazer parte novamente do Patrimônio
da Prefeitura, e poderáo ser leiloados em um novo leilão.

4.3 - A remoção dos bens arrematados, será de responsabilídade do
arrematante, como serviço de mão-de-obra e equipamentos necessários para
carrêgamento dos mesmos, não cabendo a Prefeitura e ao leiloeiro nenhuma
obrigação e responsabilidade, na execução dos mesmos.

4.4 - Ocorrendo perda total ou parcial do bem arrematado, no
interregno de tempo entre a data do arremate e da retirada do bem arrematado,
quando ainda não houver o direito de retirada do bem adquirido, que impeça a
entrega do mesmo, quando exigÍvel, por culpa do Município, ou mesmo sem
culpa, se lhe couber o risco, na forma do Código Civil, o negócio se resolverá
mediante a restituição do valor pago, atualizado pela variação do IGPM-FGV, no
período que mediar entre a arrematação e a restituiçáo.

4,5 - Na hipótese de o arrematante estar enquadrado como
contribuinte do imposto estadual (ICMS), deverá o mesmo emitir Nota Fiscal de
entrada para permitir o trânsito legal do bem arrematado, do local do Leilão até
seu estabelecimento. Será da responsabilidade do arrematante o pagamento de
guia, bem como toda documentação necessária, caso for transportar o bem de
um Estado para outro.

4.6 - No momento da retirada do bem, mesmo que o
veículo/automóvel, não haja sido transferido para o seu nome junto ao DETRAN,
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o arrematante assume a partir desta data, toda e qualquer responsabilidade civil e
criminal por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros ou
qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolvam o referido veículo ou
máquina ou bem.

4.7 - O adquírente deverá transferir junto ao DETRAN o veículo
arrematado, para sua propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar
de sua retirada, sob pena de o veículo ser recolhido, conforme o art. 123, I e § 1o

da Lei no 9-503/97. No mesmo prazo, será efetuada a transferência dos bens
imóveis, devendo o arrematante informar qual o tabelião lavrará a escritura
definitiva e a data e horário de sua assinatura, com antecedência mínima de três
dias, para que o Prefeito Municipal possa firmá-la.

4.7,1 - Após o pagamento, o Município entregará ao arrematante,
mediante recibo, em cópia ou em original, os documentos necessários para a
transferência ou comprovação da propriedade dos bens ou à lavratura de
escritura pública definitiva, no caso dos bens imóveis.

4.8 - A transferência da propriedade de bens móveis, iunto ao
DETRAN, bem como, a lavratura da escritura pública definitiva de compra e
venda dos bens imóveis e seu registro no Cartório de Registro de lmóveis,
correrão à conta do respectivo arrematante, que será, também, responsável por
despesas de transporte que sejam realizadas para a retirada do bem ou para
encaminhamento para conserto-

4.9 - Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir as
questôes oriundas da licitação lançada por este edital.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO
PLANALTO, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2019.

ELIO GIrBERTOLUZ DE FREITAS
Prefeito Municipal
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