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EDITAL N° 01/2018 
PROCESSO DE LEILÃO N° 01 
                   

LEILÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, VEÍCULOS E SUCATAS DE 
SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO. 

 
José Renato das Chagas, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTÃO/RS, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos deste edital e em conformidade com a Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, torna público aos interessados que no dia 27 de 
Novembro de 2018, às 13h30min, na Câmara Municipal de Vereadores, na Rua 9 de 
Outubro, n° 329, centro, CEP 93.180-000, Nesta Cidade, procederá à licitação na 
modalidade de Leilão do tipo maior lance e oferta. 
 
1 - OBJETO 
 
1.1 -  É objeto da presente licitação a alienação de bens móveis inservíveis, equipamentos 
pesados, veículos e sucatas de secretarias diversas do Município de Portão, no estado em 
que se encontram, separados em lotes avaliados e discriminados, conforme Anexo I do 
presente edital. 
 
2 - DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
2.1 -  As propostas serão oferecidas na forma de lance ou oferta.  
 
2.2 - A ata de lavratura de arremate, corresponde documento oficial de alienação do bem. 
 
3 - DA DOCUMENTAÇÃO 
 
Os interessados em participar do Leilão deverão comparecer no local com os seguintes 
documentos: 
 
3.1 - Pessoa Física: 
a) Cópia da carteira de identidade (RG) ou outro documento oficial com foto acompanhado 
do original; 
b) Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
c) Cópia da conta de luz ou água, com data não inferior a três meses do presente Leilão, 
serão aceitas apenas comprovantes de água e luz em nome do arrematante ou outro 
documento de comprovação, autenticado em cartório, do endereço declarado; e  
d) Declaração de inidoneidade, Anexo II do presente edital. 
 
3.2 - Pessoa Jurídica de Direito Privado: 
a) Cartão do CNPJ; 
b) Cópia do contrato social em vigor autenticado; 
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c) Procuração ou credencial de preposto representante, assinada pelo responsável pela 
pessoa jurídica de direito privado; 
d) Cópia da carteira de identidade, autenticada, do sócio com poderes de gerência na 
empresa ou do procurador ou preposto representante; e 
e) Declaração de inidoneidade, Anexo III do presente edital 
 
4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 -  O Leilão será realizado por lotes, conforme discriminado no Anexo I do presente 
edital e os valores são os mínimos aprovados como base para o lance inicial. 
 
4.2 - O Município de Portão conforme previsão legal contida no § 5° do art. 22 da Lei 
Federal n° 8.666/93, não alienará os bens dos lotes cujos lances ou ofertas não sejam 
inferiores do que o valor expresso no Anexo I do presente edital. 
 
4.3 - Os bens serão leiloados no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente 
qualquer responsabilidade quanto a consertos ou reparos, assim como, não serão aceitas 
reclamações posteriores à arrematação, bem como, não serão aceitas devoluções ou 
desistências; 
 
4.4. As despesas e outros encargos, decorrentes da venda, transferência, carregamento e 
transporte, serão de inteira responsabilidade do comprador; 
 
4.5. No ato de arrematação deverão ser fornecidas pelo comprador todas as informações 
solicitadas pelo Leiloeiro. 
 
5 - DO JULGAMENTO 
 
5.1 - O critério de julgamento será o de maior lance ou oferta por lote, descritos no Anexo 
I; 
 
5.2 -  O resultado da presente licitação será conhecido ao final da sessão. A ata com os 
arrematantes será afixada no saguão da Prefeitura Municipal de Portão e no site: 
www.portao.rs.gov.br, até o terceiro dia útil seguinte a data do Leilão. 
 
6 - DO PAGAMENTO 
 
6.1 A forma de pagamento: 
 
6.1.1 - O arrematante deverá efetuar de ato, após o termino dos lances do lote, junto à 
tesoureira e equipe de apoio, em espécie, o valor mínimo de 10% do valor arrematado do 
lote; 
 
6.1.2 - Em até um dia útil, o valor restante deverá ser integralizado por: 
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a) Depósito bancário; 
b) Transferência eletrônica bancária; 
c) Guia de pagamento; 
 
6.1.3 - A integralização do pagamento pelas formas das letras “a” e “b”, do item 6.1.2, 
deverá ser feita em conta bancária de titularidade do Município de Portão/RS, na agência 
n° 0785 e conta corrente n° 04.00.00.02.0-8. 
  
6.1.4 - Por ocasião de pagamento realizado pelas formas das letras “a” e “b”, do item 6.1.2, 
o arrematante deverá identificar, no motivo, o n° do lote arrematado, o seu nome, o CPF ou 
o CNPJ.  
 
6.1.5 - Para o pagamento de acordo com a letra “c”, do item 6.1.2, o arrematante deverá 
solicitá-la junto à equipe de apoio; 
 
6.1.6 - Não serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamentos; 
 
7 - DAS PENALIDADES 
 
7.1 - Perda do lote arrematado; 
 
7.1.1 - Transcorrido o prazo descrito no item 6.1.2, caso o arrematante não realize o 
pagamento integral do lote, perderá o direito de posse ao bem leiloado o valor mínimo 
correspondente do item 6.1.1. 
 
7.2. Em nenhuma hipótese, conforme preceitua o artigo 53, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93 
serão restituídos os pagamentos dos bens leiloados que, por qualquer razão, não venham a 
ser do agrado dos arrematantes, visto que todos os bens ficaram a disposição dos 
interessados, antes do Leilão, para as necessárias vistorias. A simples participação no 
Leilão já implica na aceitação do estado em que se encontram os bens.  
 
7.3. Se o arrematante não efetuar o pagamento conforme determina o presente edital, 
conforme o item 6, perderá o direito ao bem, e perderá o direito de participar de Leilões 
Públicos realizados por este Município e será declarado inidôneo, nos termos do disposto 
no artigo 87, inciso III e IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações legais; 
 
8 - DA ENTREGA 
 
8.1 -  O prazo para a retirada dos bens arrematados será de até 3 dias úteis após a 
integralização total do pagamento, correspondente ao respectivo lote;  
 
8.2 -  A remoção dos bens arrematados será por conta e risco exclusivo do arrematante; 
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8.3 - Os bens não retirados no prazo estipulado por este edital serão encaminhados para 
descarte, não tendo direito o arrematante a qualquer reembolso; 
 
8.4 - Em hipótese alguma será permitida a retirada dos bens, sem a confirmação do 
pagamento, feito pelo arrematante à Prefeitura Municipal de Portão, pela Secretaria 
Municipal da Fazenda; 
 
8.5 - A retirada dos bens deverá ser acompanhada de ficha de quitação, assinada pelo 
leiloeiro. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. Uma vez arrematado o lote, o Município de Portão exime-se de toda e qualquer 
responsabilidade pela perda total ou parcial e avaria que venha a ocorrer no bem público 
arrematado e não retirado dentro do prazo estipulado; 
 
9.2 -  Os bens a serem leiloados ficarão expostos à visitação pública por 3 dias úteis antes 
da data do presente Leilão;  
 
9.3 -  Dúvidas e esclarecimentos serão dados pelo Leiloeiro e equipe de apoio, pelo 
telefone (51) 3500- 4200, ou pelo e-mail patrimonio@portao.rs.gov.br. 
 
10. Relação de Anexos 
 
10.1 Anexo I - Relação de lotes. 
 
10.2 Anexo II - Declaração de Inidoneidade Pessoa Física 
 
10.3 Anexo III - Declaração de Inidoneidade Pessoa Jurídica 
 

Portão/RS, 7 de Novembro de 2018 
 
 
 
 

JOSÉ RENATO DAS CHAGAS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
  

JOÃO CARLOS BLUM 
Leiloeiro 
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ANEXO I 
 

RELAÇÃO DE LOTES 
 

LOTE DESCRIÇÃO DO BEM VALOR 
MÍNIMO (*)  

01 Motoniveladora Fiatallis FG 85B / ano 1997 
Trator Valtra - Valmet 885S / ano 1997 - sem registro de placas. 

R$ 48.000,00 

02 VW Polo Classic / ano 1998 - Placa IIT 3918. R$ 3.000,00 

03 GM Kadet Ipanema / ano 1994 - Placa IBQ 0741** 
VW Fusca 1300 / ano 1985 - Placa IFB 5214** 

R$ 1.000,00 

04 VW Kombi / ano 2003 - Placa ILB 7666** 
VW Kombi / ano 2002 - Placa IKN 6941** 

R$ 2.000,00 

05 VW Gol 1000 / ano 1994 - Placa IFB 1866** 
VW Gol 1000 / ano 1990 - Placa IFB 5121** 
VW Gol 1000 / ano 1994 - Placa IFD 6720** 
VW Gol 1000 / ano 1994 - Placa IFB 5095** 

R$ 3.000,00 

06 Pneus 16.9 - 28 10 PR (2 unidades) R$ 1.000,00 

07 Sucatas de cadeiras estofadas para escritório diversas, cadeiras com 
pranchetas, poltronas baú estofadas 

R$ 500,00 

08 Sucatas de mesas escolares diversas em PVC e madeira, cadeiras 
escolares em PVC e madeira, mesas educação infantil 

R$ 500,00 

09 Sucatas de mesas de escritório diversas, armário em madeira R$ 100,00 

10 Sucatas de arquivos de aço 4 gavetas R$ 300,00 

11 Sucatas de fogões industriais, fogão comum, freezer horizontal, tampos 
em alumínio para pia com 2 cubas 

R$ 200,00 

12 Sucatas de betoneira, medidor digital transit Berger DGT-20 R$ 100,00 

13 Sucatas de fogões industriais, fogões comuns, forno à gás industrial, 
lavadoras de roupas, refrigeradores 

R$ 500,00 

14 Sucatas de bebedouros R$ 50,00 

15 Sucatas de equipamentos de informática, eletroeletrônicos, e 
eletrodomésticos 

R$ 300,00 

16 Sucatas de mesas refeitórios com bancos acoplados R$ 150,00 

17 Sucatas de mesas com cavaletes, cadeiras estilo rústico, bancos em 
madeira 5 lugares 

R$ 300,00 

18 Sucatas de roçadeiras, coletes suporte roçadeiras, máquina cortar grama 
portátil, lava-jato, conjunto de solda de oxigênio com carrinho 

R$ 100,00 
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19 Sucatas de balanças manuais, balança digital, cadeira de banho, cadeiras 
de rodas, equipo odontológico (mesa Cart autônomo, bacia cuspideira 
odontológica de porcelana, braço com refletor), compressor 
odontológico, lixeiras inox 

R$ 200,00 

 
(*) Valor mínimo estipulado pela Comissão de Avaliação. 
(**) Veículos de uso exclusivo para retirada de peças (sucatas), com baixa definitiva no 
CRVA deste Município, não podendo trafegar.  

 
Portão/RS, 7 de Novembro de 2018. 

 
 
 
 

JOSÉ RENATO DAS CHAGAS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
  

JOÃO CARLOS BLUM 
Leiloeiro 
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE (Pessoa Física) 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do Leilão de n° ../2018, que não fui declarado(a) 
INIDÔNEO(A) para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que 
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de 
habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, 
regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 
 

............., .. de ........ de 2018. 
 
 
 

Nome: 
 
CPF: 
 
Assinatura: 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

8 
 

ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE (Pessoa Jurídica) 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do Leilão de n° ../2018, que a empresa 
.............................................................., não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou 
evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual 
situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-
financeira. 
 

............., .. de ........ de 2018. 
 
 
 

 
Carimbo da empresa 

e assinatura do Representante Legal 
 


