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EDITAL DE LEILÃO 01/2021 

PROCESSO Nº 031.01.04.03/2021 
 
 
 

TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO PARA 
VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE 
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL/RS. 

 
 

O Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, RS, Sr. Adir Giacomini, no     

uso de suas atribuições legais devidamente autorizado pela Legislação Municipal  com a 

observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela            Lei Federal 8.883/94, 

TORNA PÚBLICO que Processo de Licitação instaurado no Município de Almirante Tamandaré 

do Sul/RS na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE que será  realizado pela leiloeira 

oficial Sra. Roberta Possani Zago, às 10:00 horas do  dia 06 de julho de 2021, na forma 

eletrônica através do portal www.rzleiloes.com.br. 

 
1 – DO OBJETO E VALOR MÍNIMO 

 
1.1 – É objeto da presente licitação a alienação dos bens móveis inservíveis do Município 

de Almirante Tamandaré do Sul/RS no estado em que se encontram, separado em lote, o valor 

do lance mínimo foi atribuído por Engenheiro Mecânico devidamente inscrito no CREA/RS após 

vistoria de avaliação nos seguintes bens: 

 
Item  Quantidade Un. Especificação 

 

1    1,0000 UN SANTANA 

- Marca: VOLKSWAGEN 

- Cor: Preto  

- Ano/ modelo: 2001/2002 

- Combustível: Gasolina 

http://www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br/
http://www.rzleiloes.com.br/


2 

Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul 
                                                                                                                                           Setor de Licitações  

Rua Mário Linck, nº 352, Centro. 
www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br  

Telefone (54) 3615-1143/1153.  

 

- Placa: IKI-8314 

- Renavam: 77030057-0 

- Valor de avaliação: R$ 4.500,00 

2  1,0000 UN  MOBI LIKE 

- Marca: FIAT 

- Cor: Branco 

- Ano/ modelo: 2017/2018 

- Combustível: Álcool/ Gasolina 

- Placa: IXZ-3571 

- Renavam: 112518882-8 

- Valor de avaliação: R$ 18.800,00 

3  1,0000 UN SPIN 1.8L MT LTZ 

- Marca: GM - CHEVROLET 

- Cor: Branco 

- Ano/ modelo: 2014/2015 

- Combustível: Álcool/ Gasolina 

- Placa: IVY-7620 

-  Renavam: 102077738-6 

- Valor de avaliação: R$ 22.500,00 

4  1,0000 UN DUCATO CARGO 

- Marca: FIAT 

- Cor: Branco 

- Ano/ modelo: 2006/2007 

- Combustível: Diesel 

- Placa: INM-4896 

-  Renavam: 90312360-6 

- Valor de avaliação: R$ 14.490,00 

5  1,0000 UN COROLLA 

- Marca: TOYOTA 

- Cor: Cinza 

- Ano/ modelo: 2002 

- Combustível: Gasolina 

- Placa: IZI6J95 

-  Renavam: 118880248-5 

- Valor de avaliação: R$ 7.500,00 
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2 – DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 
 

 2.1 –  As propostas serão fornecidas na forma de lance eletrônico através  do 

portal www.rzleiloes.com.br, após o pregão do leiloeiro o lance de maior valor por lote, será 

registrado em nome do arrematante na ata lavrada no dia do leilão. 

  2.2 – Não  poderão participar deste Leilão, direta ou indiretamente, servidores da 

Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul/RS, em conformidade com o que preceitua 

o Art. 9º, inciso III da Lei Federal 8.666/93. 

   

3 – DO CREDENCIAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 
 

 3.1 – Os interessados em participar do leilão deverão antecipadamente à realização 

do certame, realizar cadastro junto ao portal do leiloeiro www.rzleiloes.com.br, com 

antecedência mínima de 24 horas da realização do leilão, nas condições conforme “Contrato de 

Adesão do Sistema”, não podendo, posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar 

desconhecimento. 

4 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

 4.1 – O leilão será realizado por lote, conforme discriminado acima, e o valor é o 

mínimo aprovado como base para o lance inicial. 

 4.2 – O Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS, conforme previsão legal 

contida no artigo 22, parágrafo 5º, da Lei Federal n.º 8.666/93, não alienará os bens dos lotes, 

cujo lance ou oferta não seja igual ou maior do que o valor expresso no edital. 

 4.3 – Os interessados poderão dar lances, pela internet, por intermédio do site 

www.rzleiloes.com.br, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema e 

imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação    do tempo real das 

ofertas. 

 4.4 – Os participantes via internet deverão observar a hora prevista para o início 

dos pregões, sendo que os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo 

provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades 
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nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo 

provedor, o leiloeiro e o comitente não se responsabilizam por lances ofertados que sejam 

recebidos até o fechamento   do lote. 

 4.5 – Os lances oferecidos via internet não garantem direitos  ao participante em 

caso de recusa do Leiloeiro, por qualquer ocorrência, tais como quedas ou falhas do sistema, da 

conexão de internet, da linha telefônica ou quaisquer outras ocorrências, não sendo cabível 

qualquer reclamação a esse respeito. 

 4.6 – Até  a data do Leilão o Município entregará, para permanecer à disposição do 

arrematante, 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 seguro obrigatório e outras taxas, ficando a cargo do 

arrematante o pagamento do que vencer após a arrematação. 

 

5 – DA VISITAÇÃO 
 

 5.1 – Os interessados poderão efetuar a visita aos locais onde se encontram os lotes, 

a partir do dia seguinte da publicação deste edital até o dia 02 de Julho de 2021, no horário das 

8:00h às 12:00h no seguinte endereço: Rua Lindolfo Dias de Meira, s/nº, Parque de Máquinas 

da Prefeitura de Almirante Tamandaré do Sul/RS, mediante prévio agendamento com o 

membro da Comissão de Alienação de Bens Inservíveis responsável: ALEXANDRE AIRES, FONE 

(54) 99617-6279. 

 5.2 – Os arrematantes poderão nos dias determinados para visitação, vistoriar, 

examinar, levantar condição de documentos, etc., tendo em vista que todo e qualquer bem será 

vendido no estado em que se encontra. Quaisquer divergências deverão ser peticionadas 

anteriormente ao Leilão, não cabendo a Contratada/Contratante e Leiloeiro qualquer 

responsabilidade. 

 

6 – DO PAGAMENTO 
 
 6.1 – Para  cada LOTE arrematado, deverá ser efetuado o pagamento “À VISTA” 

http://www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br/
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do valor oferecido e aceito, no ato do arremate, ao término do leilão. O valor do lance vencedor 

será pago mediante TED, transferência ou depósito bancário em conta corrente específica do 

Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS, CNPJ: 04.215.782/0001-37: 

 - Banco Banrisul (041), agência 0584, c/c 04.01677.5.0.3, sendo está conta para os 

veículos 2, 3 e 4 (Mobi, Spin e Ducato) descritos no ítem 1. 

 - Banco Banrisul (041), agência 0584, c/c 04.01677.7.0.8, sendo está para os 

veículos 1 e 5 (Santana e Corolla). 

 6.2 – Correrá  por conta do arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro, 

sendo a mesma fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor do lote arrematado. O pagamento 

será à vista e imediatamente após o arremate, devendo     ser realizado através de TED, 

transferência ou depósito bancário em conta corrente específica  da leiloeira oficial, Banco do 

Brasil (001), conta 30843-9, agência 0192-9, Chave PIX CPF: 001.098.790-82, favorecido: 

Roberta Possani Zago. 

 6.3 – Em  nenhuma hipótese, conforme artigo 53, parágrafo segundo da Lei Federal 

8.666/93, serão devolvidos os valores aludidos neste item 6. 

7 – DA ENTREGA DOS BENS 
 

 7.1 – A  retirada dos bens poderá ser realizada de segunda á sexta-feira, no horário 

das 08h ás 12h no seguinte endereço: Rua Lindolfo Dias de Meira, s/nº, Parque de Máquinas da 

Prefeitura de Almirante Tamandaré do Sul/RS, mediante prévio agendamento com os membros 

da Comissão de Alienação de Bens Inservíveis responsáveis: ALEXANDRE AIRES, FONE (54) 

99617-6279. 

 7.2 – O  prazo para retirada do bem arrematado será de até 10 (dez) dias úteis após 

o pagamento total do valor arrematado. 

 7.3 – A remoção do bem arrematado será por conta e risco exclusivo do 

arrematante. 

8 – DAS PENALIDADES 
 

8.1 – O arrematante que não retirar o(s) bem(ns) adquirido(s) no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, após a liberação pela ADMINISTRAÇÃO, perderá o valor já pago pelo lote arrematado 
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considerando como abandono dos bens, e pagará multa de 25% sobre o valor da arrematação. 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE 
 

 9.1 – Correrão à conta do respectivo arrematante as despesas e procedimentos 

referentes à remoção, transportes e transferência da propriedade, bem como todas as despesas 

de regularização dos veículos, inclusive tributos incidentes se for o caso. 

 9.2 – O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN os veículos arrematados, 

para sua propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do leilão, sob pena 

dos veículos serem recolhidos, conforme o art. 123, I e § 1º da Lei n.º 9.503/97. 

 9.3 – Obriga-se  também o arrematante a remover qualquer elemento que 

identifique os bens como pertencente ao Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS, após a 

concretização da alienação. 

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 10.1 – As vendas serão realizadas em caráter irrevogável e irretratável, não 

cabendo ao arrematante qualquer atitude de recusa, pedido de redução de preços ou solicitação 

de qualquer vantagem não prevista neste Edital. 

 10.2 – Todos  quantos participarem do leilão, obrigam-se, de forma definitiva e 

irrecorrível, a acatar as disposições deste Edital, tratando este da relação de produtos, disposição 

de lotes e/ou orientações complementares, as quais serão consideradas do conhecimento de 

todos, não cabendo, para eventual não cumprimento das obrigações delas decorrentes, a 

alegação do seu desconhecimento. 

 10.3 – Quaisquer  pendências que venham a ser constatadas no decorrer da venda 

serão resolvidas imediata e exclusivamente pelo Leiloeiro. Uma vez batido o martelo a venda 

será dada por concluída. 

 10.4 – Todos  os participantes do Leilão estarão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal 

Brasileiro: “Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes 

por meio ilícito, incorrerá nas penas de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção”. 

 10.5 – Fica  determinado que feito o registro de arrematação, não será permitido 

vender, permutar ou de qualquer forma negociar o(s) seu(s) LOTE(s) arrematado(s) antes do 

http://www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br/
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pagamento e da extração da nota de venda. 

  

 10.6 – É de responsabilidade do interessado a consulta ao site 

www.rzleiloes.com.br   e/ou jornais para verificação da publicação de eventuais alterações feitas 

no edital até a data de abertura da licitação. 

 10.7 – Dúvidas e esclarecimentos, serão dados pela Administração Municipal 

através da Comissão de Licitação, telefone (54) 3615-1143 ou pelo Leiloeira Oficial Sr. Roberta 

Possani Zago, telefone: (51) 99188-4051, e-mail: roberta@rzleiloes.com.br – site: 

www.rzleiloes.com.br. 

 
 
 
 

Almirante Tamandaré do Sul/RS, 07 de Junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adir Giacomini 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Este Edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
 
      Em ____/____/__________. 
 

 
Assessor Jurídico  
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