EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 162/2021
LEILÃO Nº 001/2021
(Online e Presencial)
Torna público a realização de licitação na
modalidade leilão para venda de bens móveis
inservíveis de propriedade do município.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e legislação aplicável,
torna pública a realização de Leilão Público, no dia 10 de novembro de 2021, às 10 horas, na
Avenida Artur Oscar, 1509, na Câmara de Vereadores, no Município de Serafina Corrêa, com o
objetivo de alienar sucatas e bens inservíveis de sua propriedade, conforme especificações
descritas no Objeto deste Edital, sendo a presente licitação do tipo Maior Lance por Lote. O
Leiloeiro designado pela Portaria nº 988/2021, com a Comissão Especial para Avaliação dos
bens integrantes do Patrimônio Municipal, destinados à alienação, nomeados pela Portaria n°
942/2021, receberão documentação e propostas, nas condições do presente Edital.
1 DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Edital a alienação de bens inservíveis, de propriedade do
Município de Serafina Corrêa-RS, conforme descritos nos lotes abaixo:
REGISTRO
LOTE
DESCRIÇÃO
PATRIMONIAL
Fiat/Doblo Essence 1.8 Flex – Ano 2014, alc/gás, cor branca,
1
placas IVS-6537, chassi nº 9BD119609E1120024.
14659
Obs.: (radiador furado, embreagem com defeito)
Fiat/Doblo Essence 1.8 Flex – Ano 2014, alc/gás, cor branca,
2
14660
placas IVT-2457, chassi nº 9BD119609E1120169.
Micro-ônibus Agrale/Ultravan FD – Ano 1994, diesel, cor
3
026
branca, placas ICJ-6648, chassi nº 9BYC04D1NRC004518.
Trator Agrícola John Deere 5600 4x2 – Ano 1998, diesel, cor
4
verde, chassi nº C05600A002078.
018
Obs.: (estacionário não funciona)
Roçadeira Hidráulica RHA 150 Lavrale – Ano 2011, cor
5
12264
vermelha, série nº 0322692-74/2010MD. Obs.: (não funciona)
Rolo compactador rebocável VP15-T com motor, diesel, cor
6
047
amarela.
Retroescavadeira Case 580L – Ano 2007, diesel, cor amarela,
7
chassi nº N6AH02919.
9681
Obs.: (motor não funciona)
Escavadeira hidr. Komatsu PC 150SE-5 – Ano 2003, diesel, cor
8
amarela, nº B1914.
013
Obs.: (funciona, mas não tem força)
Lote de inservíveis e sucatas de informática
9
Obs.: (CPUs, monitores, teclados, impressoras, estabilizadores,
s/n
aparelhos de TV e máquina de escrever).
Lote de inservíveis e sucatas diversas
Obs.: (Plantadeira Vence Tudo, capinadeira a fogo, roçadeiras,
10
s/n
pulverizador, betoneira, peças de ferro, mesas, cadeiras,
máquinas de lavar, geladeira, colchões, cofre e outros).

2 VERIFICAÇÃO DO BEM E RESPONSABILIDADE SOBRE VÍCIOS
2.1 Os bens móveis, objeto do Leilão, estarão expostos para visitação pública e vistoria técnica
no Parque de Máquinas do Município, Rua José Franciosi, 410, bairro Santin, no Município de
Serafina Corrêa, no horário das 08 horas às 11h30min, e das 13 horas às 17h30min à partir do
dia 21 de outubro de 2021 até o dia 10 de novembro de 2021 às 09 horas. Maiores informações
na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, pessoalmente no horário de expediente referido
neste item ou através do fone (54) 3444-8152, ou, então, com o Leiloeiro Leandro Ferronato,
pelos fone (54) 3313-0232 ou, pessoalmente, na Av. Brasil Leste, 1815, Bairro Petrópolis em
Passo Fundo/RS, 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 nas condições em que se encontram, não sendo responsável
por qualquer vício ou defecção neles existentes. A formulação de proposta significa a aceitação
dos termos deste Edital e dos termos de toda a publicidade realizada para veicular a realização
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 Leilão o Município colocará, à disposição dos interessados, a documentação
relativa à propriedade e ao cumprimento das obrigações geradas em razão dela, necessários ao
trânsito do veículo, como certificado de registro, autorização para transferência e comprovantes
de pagamento de IPVA, seguro obrigatório e outras taxas, ficando a cargo do arrematante o
pagamento do que vencer após a arrematação. Fica a cargo do arrematante o IPVA proporcional
aos meses do corrente ano. As multas de trânsito anteriores a data do Leilão, e que futuramente
vierem a incidir sob o veículo arrematado no Leilão, serão por conta da Prefeitura a sua quitação.
3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO E O PAGAMENTO
3.1 Poderão participar da presente licitação todos os interessados, pessoa física ou jurídica, que
atendam às exigências do presente Edital, excluídos os menores de 18 anos, não emancipados.
3.2 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
3.3 Não poderão participar do leilão os servidores públicos municipais dos poderes executivo e
legislativo do município de Serafina Corrêa, bem como, pessoas jurídicas das quais participem,
como sócio, gerente e diretores os membros ou servidores do Município de Serafina Corrêa-RS.
3.4 Os interessados em participar do Leilão na forma online deverão efetuar o cadastro
antecipadamente à realização do mesmo, realizar cadastro junto ao site do Leiloeiro
www.ferronatoleiloes.com.br, enviar os documentos solicitados no site e demais condições
nos termos de uso de acesso ao sistema online, não podendo posteriormente, sob qualquer
hipótese, alegar desconhecimento. Os interessados poderão dar lances, no dia e hora marcados
para a realização do leilão ou antecipadamente pela internet, por intermédio do site
www.ferronatoleiloes.com.br, sendo eles repassados imediatamente aos participantes
presentes no leilão. Os lances captados durante o leilão presencial serão inseridos no sistema
do Leiloeiro simultaneamente para o conhecimento de todos os participantes. Os arrematantes
via internet deverão observar a hora prevista para o início dos pregões. Os lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo arrematante.
Assim, diante de diferentes velocidades em transmissões de dados via internet, dependentes de
uma série de fatores, como perda de pacote de dados, delay, lags, freezes e outros problemas
de conexão, o Leiloeiro e o Comitente não se responsabilizam por lances ofertados que sejam
recebidos em atraso, com problema e ou que por algum motivo o sistema falhe em capturar.
Caso haja uma queda do sinal da internet na cidade ou região, o leilão terá prosseguimento
somente com o público presencial. No caso de estarmos impossibilitados de efetuar o leilão de
forma presencial (bandeira preta), devido ao estado de pandemia, o mesmo ocorrerá no mesmo
horário e data previstos somente de forma Online.

3.5 O lance visando à arrematação do objeto deste Leilão será oferecido verbalmente ou através
de gestos pelo interessado durante a sessão especialmente para este fim, na data e hora
estabelecidos neste Edital, em moeda corrente nacional (real).
3.6 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.
3.7 O arrematante pagará à vista na data da arrematação, podendo ser realizado esse
pagamento junto ao setor financeiro do Município, em dinheiro, ou em Ted, Depósito Bancário,
Cheque, Pix, no ato do leilão, o valor total do(s) bem (ns) que arrematar. O bem que for pago em
cheque (não serão aceitos cheques de terceiros) será liberado somente após a compensação do
mesmo; o que for pago em Ted ou dinheiro será liberado na hora. O prazo máximo para
pagamento é de 26 horas após a data e horário do Leilão, para os arrematantes do sistema
Online.
Dados da Prefeitura para Depósito ou Ted: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa
CNPJ nº 88597984000180
Banco: Banrisul
Agência: 0900
Conta: 01.00811705
Dados do Leiloeiro para Depósito, Pix ou Ted:
Leandro Ferronato
CPF: 486.066.340-34 (Pix)
Banco: Bradesco
Agência: 3153
Conta: 228.600-9
Banco: 237
3.8 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 20% (vinte por cento) do valor do bem arrematado, em favor do
Município de Serafina Corrêa, além do dever de efetuar o pagamento da comissão do Leiloeiro.
Tendo havido pagamento de parte em dinheiro, poderá haver a retenção do valor, até o limite
das obrigações do arrematante, geradas pela desistência do arrematante. Não assiste ao
arrematante o direito de desistência. O arrematante estará sujeito as penalidades indicadas no
art. 87, incisos III e IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Ainda, aos arrematantes faltosos
serão aplicadas as penalidades da lei, que prevê, em caso de inadimplência, a denúncia criminal
e a execução judicial contra o mesmo, além da perda da comissão do leiloeiro, bem como do
sinal, conforme o Art. 39 do Decreto 21.981/32, bem como o cancelamento do cadastro no
sistema Online, impedindo o arrematante de participar de leilões futuros.
3.9 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 127/96,
designado pela Portaria Municipal nº 988/2021 nos termos do contrato firmado, ao qual o
arrematante deverá pagar comissão de 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) bem(ns)
adquirido(s).

3.10 O adquirente 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 do veículo
ser recolhido, conforme o art. 123, I e § 1º da Lei nº 9.503/97.
3.11 Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o veículo
como pertencente à Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, após a concretização da
alienação.
3.12 As transferências da propriedade, bem como todas as despesas de tradição do veículo,
correrão à conta do respectivo arrematante.
3.13 De acordo com o art. 358 do Código Penal; “Todo aquele que impedir, perturbar, ou fraudar
a arrematação; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio ilícito ou de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará incurso na pena de
detenção de (02) meses a (01) ano, ou multa, além de pena a violência. ”
3.14 Em virtude da Pandemia do Corona vírus é obrigatório o uso de máscaras para participação
do Leilão, o arrematante deverá ficar afastado 2 metros dos demais participantes e do Leiloeiro.
No momento do pagamento e da confecção da Nota do Leiloeiro, será permitida somente uma
pessoa por vez na sala destinada a este fim.
4 DO FUNDAMENTO JURÍDICO
4.1 Este certame licitatório reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
5 DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DO LEILÃO
5.1 O Leilão será realizado pelo leiloeiro designado pela Portaria nº 988, de 07 de outubro de
2021, com acompanhamento da Comissão Especial para Avaliação dos bens integrantes do
Patrimônio Municipal, destinados à alienação.
5.2 No dia do Leilão os interessados deverão apresentar-se na para o presente Leilão, os
seguintes documentos:
5.4 Tratando-se de Pessoa Física, deverá apresentar:
a) Carteira de identidade (RG) ou documento equivalente;
b) Comprovante de inscrição no CPF do Ministério da Fazenda;
c) Comprovante de emancipação, quando for o caso;
d) Declaração de idoneidade (modelo constante no anexo I).
5.5 Tratando-se de Pessoa Jurídica, deverá apresentar:
a) Inscrição no CNPJ;
5.6 Se o licitante, se fizer representar por meio de procurador, deverá apresentar instrumento de
procuração pública ou particular, no qual constem poderes específicos para formular lances e
praticar todos os atos pertinentes ao certame, com reconhecimento de assinaturas,
acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para a
outorga.
6 DO JULGAMENTO
6.1 No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, o Leiloeiro dará início à etapa de
lances sucessivos.
6.2 A licitação será julgada pelo critério de MAIOR LANCE, observado o preço mínimo de
arrematação estabelecido neste Edital.
6.3 Só será considerado o lance de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída, ou seja, o
menor lance inicial é o da avaliação.
6.4 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, de forma verbal, em
moeda corrente nacional (real), os quais serão devidamente registrados em ata, podendo cada
licitante participar de mais de um lote.

6.5 Verificado o atendimento das exigências fixadas no presente Edital e seus anexos, o licitante
que ofertar o maior lance será declarado vencedor.
7 DOS RECURSOS
7.1 Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal nº
8.666/93, que deverão ser direcionadas ao Leiloeiro e apresentadas por escrito, junto ao
Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, Serafina Corrêa-RS.
Observação: Não serão aceitos se remetidos via correio eletrônico, salvo se encaminhados
com assinatura eletrônica.
8 DAS PENALIDADES
8.1 Caso o arrematante não efetue o pagamento no prazo estipulado, perderá o direito sobre os
bens componentes de cada lote, que serão levados a novo Leilão, e será suspenso de participar
de novos leilões que a Administração venha realizar ou declarado inidôneo, nos termos do
disposto no artigo 87, I a IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
8.2 Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração do Município de Serafina Corrêa, RS, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
8.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
licitante ressarcir a Administração do Município de Serafina Corrêa, RS, pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior.
8.4 As sanções previstas nos subitens 9.2 e 9.3 são aplicáveis também às licitantes que se
envolvam na prática de atos ilícitos e nocivos ao Leilão.
8.5 Sem prejuízo das outras cominações, multa sobre total do objeto arrematado, na seguinte
condição de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do item 8.1.
9 TRADIÇÃO DO OBJETO
9.1 O bem será entregue ao arrematante no ato da integralização do pagamento ao Município e
da comissão do Leiloeiro, acompanhado da respectiva nota do Leiloeiro e do documento de
trafegar (CRLV). Posteriormente será encaminhado via correio a Ata de Leilão, Edital publicado
no jornal e o ATPV preenchido (no caso de veículos), ressalvado à Administração o direito à
prévia compensação de cheques dados em pagamento, e só após tal fato, efetuar a tradição do
objeto.
9.2 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 Serafina Corrêa 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 da
Prefeitura, perdendo assim o direito aos bens arrematados, os quais irão fazer parte novamente
do Patrimônio da Prefeitura, e poderão ser leiloados em um novo leilão.
9.3 A remoção dos bens arrematados, será de responsabilidade do arrematante, como serviço
de mão de obra e equipamentos necessários para carregamento dos mesmos, não cabendo a
Prefeitura e ao leiloeiro nenhuma obrigação e responsabilidade, na execução dos mesmos.
9.4 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 restituição.

9.5 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
9.6 No momento da retirada do bem, mesmo que não haja sido transferido para o seu nome
junto ao DETRAN, 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.
10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Considera-se arrematante o concorrente que fizer maior oferta para cada lote do Leilão.
10.2 Encerrado o Leilão será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão o bem vendido, bem
como a correspondente identificação do arrematante e os trabalhos de desenvolvimento da
licitação, em especial os fatos relevantes.
10.3 Em qualquer fase do certame, a Administração poderá, atendendo ao interesse público,
quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogar parcial ou totalmente o Leilão,
devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo. Poderá, ainda, adiar as sessões, alterando a
data de sua realização. Em qualquer das hipóteses a Administração o fará por despacho
fundamentado, assegurando o Contraditório e a Ampla Defesa.
10.4 O simples oferecimento de lances para aquisição dos bens, implica no conhecimento e total
aceitação das condições previstas neste Edital.
10.5 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93.
10.6 Edital e informações, na Prefeitura, na Av. 25 de Julho, 202, ou fone 54 3444 8137, ou pelo
site www.serafinacorrea.rs.gov.br
10.7 Fica eleito o Foro da Comarca de Serafina Corrêa /RS para dirimir as questões oriundas da
presente licitação.
10.8 São anexos deste Edital:
a) Anexo I – Declaração de Idoneidade;
b) Anexo II – Lotes do Leilão com valor da avaliação;
C) Anexo II – Registro Fotográfico dos bens.

Serafina Corrêa, RS, 14 de outubro de 2021.

Este documento foi examinado e aprovado pela
Assessoria Jurídica do Município.
Em: ___/____/______
Valdir Bianchet
Prefeito Municipal

______________________
OAB/RS

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 162/2021
LEILÃO Nº 001/2021

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade LEILÃO nº 001-2021, instaurado pelo
Município de Serafina Corrêa-RS, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_______________________, ____ de _________ de 2021.

Assinatura de representante legal do proponente

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 162/2021
LEILÃO Nº 001/2021

ANEXO II
LOTES DO LEILÃO 001/2021
ITEM

DESCRIÇÃO

REGISTRO
PATRIMONIAL

VALOR
DA AVALIAÇÃO

01

Doblo Essence 1.8 flex 16V – Modelo 2014, placas IVS
6537 – RENAVAM: 1035027299

14659

R$ 28.900,00

02

Doblo Essence 1.8 flex 16V – Modelo 2014, placas IVT
2457 – RENAVAM: 1085141680

14660

R$ 31.100,00

03

Agrale Ultravan – FD – Micro-ônibus – Diesel, Ano
1994 – placas ICJ 6648 – RENAVAM: 626778115

026

R$ 7.600,00

04

Trator Jhon Deere 5600 4x2 – Diesel, Ano 1991 –
Verde.

018

R$ 20.100,00

05

Roçadeira Hidráulica Articulada RHA 150 – LAVRALE
– Diesel – Vermelho

12264

R$ 10.000,00

06

Rolo compactador – Diesel - Amarelo

047

R$ 2.400,00

07

Retroescavadeira Case 580 4x4 – Diesel, Ano 2007 –
Amarela

9681

R$ 55.500,00

08

Escavadeira Komatsu – PC 150 SE-5 – Diesel – Ano
2003 – Amarela

013

R$ 66.500,00

09

Lote de Sucatas de Informática

s/nº

R$

10

Lote de Sucatas Diversas: Plantadeira Vence Tudo,
Capinadeira a fogo, Pulverizador, roçadeiras,
betoneira, Peças de ferro, Mesas, Cadeiras, máquinas
de lavar, geladeira, colchões, cofre e outros.

s/nº

R$ 2.300.00

600,00

R$ 225.000,00

Serafina Corrêa, RS, 14 de outubro de 2021.

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 162/2021
LEILÃO Nº 001/2021
ANEXO III

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS BENS

LOTE 01: DOBLO ESSENCE 1.8 flex 16V – Modelo 2014, placas IVS 6537 –
RENAVAM: 1035027299
VALOR: R$ 28.900,00

LOTE 02: DOBLO ESSENCE 1.8 flex 16V – Modelo 2014, placas IVT 2457
RENAVAM: 1085141680
VALOR: R$ 31.100,00

LOTE 03: AGRALE ULTRAVAN – FD – MICROONIBUS – Diesel, Ano 1994 – placas ICJ 6648
RENAVAM: 626778115
VALOR: R$ 7.600,00

LOTE 04: TRATOR JHON DEERE 5600 4X2 – Diesel, Ano 1991 – Verde
VALOR: R$ 20.100,00

LOTE 05: ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA RHA 150 – LAVRALE – Diesel – Vermelho
VALOR: R$ 10.000,00

LOTE 06: ROLO COMPACTADOR – Diesel - Amarelo
VALOR: R$ 2.400,00

LOTE 07: RETROESCAVADEIRA CASE 580 4x4 – Diesel, Ano 2007 – Amarela
VALOR: R$ 55.500,00

LOTE 08: ESCAVADEIRA KOMATSU – PC 150 SE-5 – Diesel – Ano 2003 – Amarela
VALOR: R$ 66.500,00

LOTE 09: LOTE DE SUCATAS DE INFORMÁTICA
VALOR: R$ 600,00

LOTE 10: LOTE DE SUCATAS DIVERSAS – Incluindo Plantadeira Vence Tudo, Capinadeira a
fogo, roçadeiras, peças de ferro da uma plataforma de colher e colhedora de forragem,
Pulverizador, Betoneira, Peças de ferro, Mesas, Cadeiras, máquinas de lavar, geladeira,
colchões, mesa de som, cofre e outros.
VALOR: R$ 2.300,00

