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EDITAL DE LEILÃO 003/2020 

 

PROCESSO: 986/2020 

 

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ RS, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, estabelecida na Av. 

Silvio Sanson, nº. 1135, na cidade de Guaporé/RS, CEP: 99.200-000, CNPJ nº. 87.862.397/0001-09, 

representado pelo Prefeito, SR. VALDIR CARLOS FABRIS, no uso de suas atribuições legais, na 

forma que dispõe a lei 8.666/93 e suas alterações e conforme DECRETO Nº. 6388/2020, datado de 

18 de agosto de 2020, e PORTARIA Nº. 1060/2020, datada de 18 de agosto de 2020, torna público 

o presente Edital de Leilão Público Presencial aos que virem ou dele tomarem conhecimento que se 

encontra aberta a Licitação na modalidade de Leilão Público Presencial do tipo MAIOR LANCE, 

conforme descrição abaixo relacionada, recebendo-se os interessados, até o início da sessão pública. 

 

1 - LOCAL, DATA E HORA 

1.1 - A sessão pública será realizada no auditório da Casa da Cultura, situado na Av. Silvio 

Sanson, Nº. 1155, Bairro Centro, no dia 11 DE SETEMBRO DE 2020, com início ÀS 14 

HORAS, horário de Brasília - DF 

 

2 - DOS BENS OBJETO DO LEILÃO: 

2.2 - O bem a ser leiloado constitui um único item, no ANEXO I deste Edital e poderá ser 

examinado no local do leilão, no período previsto no item IV. 

2.3 - O item será vendido no estado e condições em que se encontra, não cabendo, pois, a respeito 

dele, qualquer reclamação posterior quanto as suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 

2.4 - O bem a ser leiloado e vendido terá sua descrição pormenorizada nos moldes, devidamente 

numerado juntamente com o presente Edital. 

  

3 - DA VISITAÇÃO PÚBLICA:  

3.1 - Data e Hora da Visitação: A visitação pública do item a ser leiloado ocorrerá no período de 

24 de agosto de 2020 à 11 de setembro de 2020 até o horário das 11h30 (parte da manhã), mediante 

agendamento prévio com Sr. Artur Afonso Ceni pelo telefone (54) 3443-5778. 

3.2 Local da Visitação: Pátio do Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Guaporé/RS – 

Av. Silvio Sanson, Nº. 1135 – Bairro Centro. 

  

4 - DA PARTICIPAÇÃO: 

4.1 - Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, apresentando obrigatoriamente, antes 

do início da sessão pública, os seguintes documentos: 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 
GABINETE DO PREFEITO 

2 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-5778 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 
 

 

 

4.1.1 - Pessoas Físicas: RG, CPF ou Carteira Nacional de Habilitação, Comprovante de 

Residência e/ou declaração de endereço, com data não superior a 60 (sessenta dias) da data da 

sessão.                                                

4.1.2 - Pessoas Jurídicas: Contrato Social ou cópia autenticada em cartório ou por servidor do 

Município de Guaporé/RS, Cartão de CNPJ, RG, CPF ou Carteira Nacional de Habilitação do 

representante, comprovando serem seus representantes legais, por sócio, dirigente, proprietário ou 

assemelhado com poderes bastantes, e que atendam as demais condições deste 

Edital.                                                             

4.1.3 - Pessoas emancipadas: deve apresentar além dos documentos dos itens 5.1.1 ou 5.1.2, o 

documento comprobatório do registro da emancipação em registro público. 

4.1.4 - Os documentos referidos no item anterior deverão ser exibidos no original ou por qualquer 

processo de fotocópia, deverá estar devidamente autenticada por cartório ou por servidor do Município de 

Guaporé/RS, ou estar publicado em qualquer órgão da imprensa oficial. 

4.2 Neste Leilão NÃO poderão participar servidores do Município de Guaporé/RS.  

4.3 O arrematante fica proibido de dar lances em nome de terceiros, quando não representado. 

4.4 Fica proibida ao Arrematante a transferência do lote arrematado antes do pagamento aos 

cofres públicos do Município, nos termos da legislação vigente. 

   

5 - DO PROCEDIMENTO: 

5.1 - Os interessados efetuarão LANCES verbais, a partir do PREÇO MÍNIMO DE 

ARREMATAÇÃO, constante neste Edital, considerando-se vencedor o licitante que houver feito a 

MAIOR OFERTA ACEITA PELO LEILOEIRO. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos 

valores, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

5.2 - Na sucessão de lances, a diferença do valor NÃO PODERÁ ser inferior ao valor indicado 

pelo leiloeiro no início da arrematação do lote, podendo o COMITENTE ou o apregoador alterar essa 

diferença no decorrer do leilão, tornando pública a alteração. 

5.3 - O licitante, ao arrematar o item, deverá colocar imediatamente à disposição do Leiloeiro seu 

documento de identificação, sob pena de perder o direito ao item, sendo considerado nulo o lance 

oferecido, retornando o lote ao leilão.                                                                                   

5.4 - O valor do ARREMATE deverá ser pagos à vista, no evento, através TED ou em reais 

(moeda corrente nacional), diretamente na Tesouraria do Município de Guaporé/RS, localizada na Av. 

Silvio Sanson, Nº. 1135 – Bairro Centro, Município de Guaporé/RS. 

5.5 - O arrematante terá até 10 (dez) dias para a retirada do item e deverá arcar com as despesas 

de transporte, pessoal, manutenção e retirada do bem do pátio da Prefeitura, correndo por sua conta os 

custos necessários, condicionando-se obrigado a retirada do bem. 

5.6 - Ficará ao encargo do arrematante do veículo leiloado COM DIREITO À CIRCULAÇÃO o 

pagamento dos débitos de IPVA proporcional, bem como fica obrigado o arrematante a transferir o 

veículo, junto ao Detran no prazo legal de 30 (trinta dias), para isso, será entregue o DUT (Documento 
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único de Transferência), Edital de leilão, Ata do Leilão, devendo estes serem encaminhados ao Detran 

para a devida transferência. 

5.7 - Toda a regularização de documentos, ônus de transferência e traslado do bem, corre por 

conta do arrematante, bem como quaisquer outras despesas que por ventura estiver sobre o bem/objeto. 

5.8 - A comissão de Organização do Leilão poderá, caso não haja a arrematação do lote, e a 

posterior antes do encerramento do leilão, houver proposta por parte do público arrematante, sobre este 

lote, inferior ao da avaliação, tomar a decisão de homologar ou recusar a proposta desde que a decisão 

seja unânime entre os membros da comissão, o que a posterior, o leiloeiro, deverá fazer nova chamada 

sobre o lote ao público, partindo do lance oferecido homologado, podendo este ser vencido por oferta de 

lance a maior acima do homologado. 

5.9 - Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos 

adquiridos pelo arrematante. 

5.10 - Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência. NÃO SERÁ ACEITO 

ARREPENDIMENTO DO LANCE OFERTADO. 

5.11 - Toda a regularização de documentos, ônus de transferência e traslado do bem, corre por 

conta do arrematante, bem como quaisquer outras despesas que por ventura estiver sobre o bem/objeto.  

5.12 - O veículo somente será liberado para retirada e translado pelo arrematante, após os 

trâmites, por parte do Município de Guaporé/RS, junto a CRVA/DETRAN, realizando o comunicado de 

venda do mesmo. 

  

6 - DA ENTREGA DO BEM: 

6.1 - A entrega do bem arrematado dar-se-á com a comprovação do efetivo pagamento e entrada 

dos valores de ARREMATE nos cofres públicos do Município de GUAPORÉ/RS, seja através de Ted ou 

em reais (moeda corrente nacional). 

6.2 - A não retirada do item arrematado do local do leilão, no prazo de até 10 (dez) dias contados 

a partir da data da liberação para a entrega do bem, implicará o cancelamento da arrematação, podendo 

ser realizado novo leilão ou destinação para doação, conforme o caso.  

6.4 - A entrega do bem arrematado se dará das seguintes formas: 

6.4.1 - Pessoa Física: a pessoa deverá entregar cópia da carteira de identidade, CPF e ou Carteira 

Nacional de Habilitação, ou se esta não puder comparecer pessoalmente, poderá nomear um procurador 

que deverá deixar a original da procuração e cópia da sua carteira de identidade, CPF e ou Carteira 

Nacional de Habilitação autenticados em cartório ou por servidor do Município de Guaporé/RS. 

6.4.2 - Pessoa Jurídica: Utilizando-se de Nota de Entrada da empresa, mediante entrega da 1ª Via 

da Nota Fiscal ou, utilizando-se de Nota Avulsa, mediante entrega da 1ª Via da Nota Fiscal, devidamente 

validada pelo Fisco. Seus representantes deverão apresentar o original ou cópia autenticada em cartório 

ou por servidor do Município de Guaporé/RS do ato constitutivo e alterações, onde conste que eles sejam 

representantes da Empresa ou sendo eles procuradores dela, e não sócios, deverão deixar a original da 

procuração e cópia de sua identidade, CPF e ou Carteira Nacional de Habilitação autenticados em cartório 

ou por servidor do Município de Guaporé/RS.                                                                           
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6.4.3 - Quando o reconhecimento de firma da procuração apresentada, na forma dos itens 6.4.1 e 

6.4.2, for de Tabelionato localizado em município diverso do Comitente onde se encontra o(s) lote(s), 

será exigido o sinal público como condição de aceitação deste tipo de documento para a entrega do(s) 

bem(ns) arrematado(s). 

 

7 - DA ATA: 

7.1 - Após o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão o item vendido, bem como 

a correspondente identificação do arrematante e os trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial 

os fatos relevantes. 

7.2 - A ata será assinada, ao seu final, pelos membros da Comissão de Leilão, pelo leiloeiro 

licitantes e demais presentes no ato da sessão pública. 

  

8 - DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

8.1 - A deliberação quanto à homologação e à adjudicação do objeto do leilão será feita pelo 

Prefeito Municipal de Guaporé, com base na Lei n° 8.666/93 – artigo 43, § 4° e inciso VI. 

  

9 - DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

9.1 - Estarão sujeitas, sem prejuízo de outras indicadas em Leis específicas, às sanções e 

penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações, todas as pessoas físicas e jurídicas que 

participarem desta licitação/leilão. 

 

10 -  IMPUGNAÇÕES: 

10.1 - Impugnações ao leilão deverão ser apresentadas por escrito e deverão ser dirigidas e 

protocoladas ao Prefeito Municipal de Guaporé/RS, até cinco dias úteis antes da data do evento, de 

conformidade com a Lei 8.666/93. 

 

 11 - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO: 

11.1 - Quanto ao Leilão, antes da retirada do item arrematado, o Prefeito de Guaporé/RS, poderá 

no interesse público, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogá-lo parcial ou 

totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo. 

 

12 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

12.1 A descrição do item está sujeita a correções constatadas e divulgadas no momento do leilão, 

para cobertura de omissões ou eliminação de distorções eventualmente verificadas. 

12.2 O Prefeito de Guaporé/RS poderá, por motivos justificados, retirar do leilão qualquer item 

descrito neste Edital, bem como acrescentar itens até a hora do leilão. 
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12.3 Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dias de expediente no Município 

Guaporé/RS. 

12.4 Informações adicionais relativas ao evento serão prestadas pela Comissão de Licitações, 

Comissão de Leilão ou pelo Leiloeiro. 

12.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Leilão ou pelo Leiloeiro Oficial. 

12.6 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé, Estado do Rio Grande do Sul, para discussão de 

eventuais litígios, oriundos da presente Licitação, com renúncia de outros, ainda que mais privilegiados. 

  

Guaporé/RS, 27 de agosto de 2020. 

  

 

VALDIR CARLOS FABRIS 

 

DANIEL ZORZI 

PREFEITO ASSESSOR JURÍDICO 

 OAB/RS nº 60.518 
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EDITAL DE LEILÃO 003/2020 

 

PROCESSO: 986/2020 

 

ANEXO I  

 

ITEM A SER LEILOADO 

 

ITEM QUANTIDADE BEM A SER LEILOADO VALOR TOTAL 

DO BEM (R$) 

01 01 Und. VAN RENAULT MASTER, ANO DE 

FABRICAÇÃO 2013, ANO MODELO 2014, 

MOTOR TURBO DIESEL DE 130CV, 

CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS + 01 

MOTORISTA, PLACA MLJ-9640, RENAVAN Nº. 

00640752810, CHASSI Nº. 93YVE34MCEJ889650, 

MOTOR Nº. M9TD882C005960, Nº. DE FROTA 

DO VEÍCULO 157. 

39.900,00 

 

 

VALOR TOTAL DO ITEM R$ 39.900,00 (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS). 


