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EDITAL DE LEILÃO Nº 1/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2020 
 

TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE 
DO MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS. 

 
O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Gilson de Carli, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei Federal 8.883/94 
e legislações posteriores, a Lei Municipal nº 3.636, de 08 de novembro de 2019 e suas alterações, e demais 
normas que regem a espécie, TORNA PÚBLICO o Processo Licitatório instaurado no Município de Liberato 
Salzano/RS, na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 
 

DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO 
 
Local: O presente leilão, será de forma eletrônica, através do Portal www.rechleiloes.com.br.  

Data: 29/07/2020 

Horário: 10:00  

1 – DO OBJETO E VALOR MÍNIMO 

1.1 - O presente leilão tem por objeto a Alienação de bens móveis de propriedade do município de Liberato 
Salzano/RS, especificados no Anexo I do presente Edital. 

2 – VERIFICAÇÃO DO BEM E RESPONSABILIDADE SOBRE VÍCIOS 

2.1 – Os bens levados à Leilão dos Lotes 01 ao 03 estarão expostos para visitação pública e vistoria técnica 
na Prefeitura Municipal, localizado na Av. Rio Branco, nº 234 no Município de Liberato Salzano/RS, de segunda à 
sexta-feira, no horário das 08:00hrs às 11:30hrs e das 13:00hrs às 17:00hrs. Mais informações na Prefeitura 
Municipal de Liberato Salzano/RS, no horário de expediente (das 7:30hrs às 11:30hrs e das 13:00hrs às 17:00hrs), 
ou através do e-mail compras@liberatosalzano-rs.com.br, ou através do fone (55) 3755-1133 (Secretaria Municipal 
de Planejamento), ou, então, com o Leiloeiro Oficial Alexandre Rech, pelos fones (54) 99122-6399 ou (55) 
99978-9496 ou no site “www.rechleiloes.com.br” ou por solicitação através de e-mail no endereço 
contato@rechleiloes.com.br. 

2.2 – O Município leiloará os bens nas condições em que se encontram, não sendo responsável por qualquer vício 
ou defeito neles existentes. 

2.3 - Os licitantes deverão examinar detidamente os veículos face às exigências do DETRAN, no que se refere a 
plaquetas, etiquetas autodestrutivas, numeração do motor e chassi, numeração dos vidros, ano de fabricação, 
tendo em vista que todo e qualquer bem será vendido no estado em que se encontra. Caso o veículo não 
possua CRV/CRLV ficará a cargo do arrematante providenciar junto ao DETRAN a segunda via dos mesmos, 
isentando o Município e o Leiloeiro de quaisquer responsabilidades. Quaisquer divergências deverão ser 
peticionadas anteriormente ao Leilão, não cabendo ao Município e Leiloeiro qualquer responsabilidade. 

2.4 - Os arrematantes poderão nos dias determinados para visitação, vistoriar, examinar, levantar condição de 
documentos, etc; inerente aos bens destinados a leilão, sendo de sua inteira responsabilidade fazer as 
averiguações quanto ao modelo, cor, ano de fabricação, potência problemas mecânicos, nº do motor e chassi, e 
estar ciente que caso esse número não esteja legível e por ventura não sejam originais de fábrica, terão que trocar 
a peça e remarcá-la para posterior regularização junto aos Órgãos competentes. 

2.5 - 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 efetuou avaliação técnica completa do 
bem e está ciente das condições físicas e mecânicas do mesmo, sob todos os aspectos, não podendo alegar 
qualquer desconhecimento a respeito do bem adquirido, ou pleitear desconto, ou indenização. 

2.6 – 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, necessárias 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, 
inclusive multas geradas após a arrematação, que sejam de responsabilidade do arrematante.  

2.7 - A presença e participação no leilão on-line, entende-se como aceitas e conhecidas por parte dos participantes 
e que os mesmos estão cientes de todas as condições previstas neste edital. 

 

http://www.rechleiloes.com.br/
mailto:compras@liberatosalzano-rs.com.br
mailto:contato@rechleiloes.com.br
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3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar da licitação pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza, cabendo-lhes apresentar, 
obrigatoriamente, os respectivos documentos regulares de inscrição nos Órgãos competentes (como: CPF e RG, 
ou CNPJ, Contrato Social, com identificação do representante legal, residência e/ou sede social, bem como, o 
telefone para contato).  

3.1.1 - Nos termos da Lei 8.666/93, não poderão participar do presente processo licitatório as pessoas vinculadas 
aos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Liberato Salzano/RS, inclusive das Administrações Indiretas, 
bem como seus parentes afins (até o 3º grau).  

3.2 – O lance será visando à arrematação do objeto deste leilão será ofertado de forma eletrônica ou através do 
site www.rechleiloes.com.br, na data e hora estabelecidos neste Edital. Poderão dar lance através do site aqueles 
que devidamente efetuarem sua inscrição, e seguirem as normas por ele impostas. 

3.3 - Só serão aceitos lances em moeda nacional, ou seja, em Real (R$). 

4 – DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E JULGAMENTO 

4.1 - Os bens, objetos do presente leilão, serão vendidos, no estado de conservação e funcionamento em que se 
encontram, ao participante que ofertar o MAIOR LANCE OU OFERTA, pela internet. Os lances deverão ser 
proferidos sempre em valor crescente, respeitando o incremento mínimo estipulado pelo leiloreiro. 

4.2 - Somente serão aceitos lances online (via internet) através do web-site www.rechleiloes.com.br, daqueles que 
estiverem devidamente cadastrados no site com o termo de adesão assinado e com seu cadastro 
ativo/homologado. 

4.2.1 - Para o recebimento de lances via internet deverá o interessado acessar o web-site www.rechleiloes.com.br, 
efetuar seu login e senha, e estar ciente das condições impostas pelo site. Dúvidas quanto à utilização do sistema, 
poderão ser esclarecidas através dos telefones (54) 99122-6399 ou (55) 99978-9496 (whatsapp), ou e-mail: 
contato@rechleiloes.com.br. 

4.2.2 - Os interessados em participar do leilão deverão realizar o prévio cadastro junto ao portal do leiloeiro 
(www.rechleiloes.com.br) com antecedência mínima de 12 (doze) horas do horário marcado para a realização do 
leilão, no qual deverá fornecer todas as informações cadastrais e documentações necessárias, onde deverão ser 
observadas e cumpridas todas as regras indicadas no referido site, não podendo, posteriormente, sob qualquer 
hipótese, alegar desconhecimento. 

4.2.3 - Os interessados poderão dar somente lances eletrônicos a partir da disponibilização dos lotes junto ao 
portal do leiloeiro, sendo que o encerramento do leilão será realizado no dia e horário marcados para a realização 
do leilão eletrônico, por intermédio do site www.rechleiloes.com.br, sendo os lances repassados imediatamente 
aos participantes do leilão de forma instantânea justo ao histórico de lances. Os participantes via Internet deverão 
observar a hora prevista para o início do(s) leilão(ões). OS LANCES ON-LINE (eletrônicos) SERÃO 
CONCRETIZADOS NO ATO DE SUA CAPTAÇÃO PELO PROVEDOR E NÃO NO ATO DA EMISSÃO PELO 
PARTICIPANTE. Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série 
de fatores alheios ao controle pelo provedor, o LEILOEIRO e a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO 
SALZANO/RS não se responsabilizam por lances ofertados que não sejam recebidos antes do fechamento do 
tempo do lote. 

4.3 - Será considerado vencedor, aquele que após o encerramento da contagem regressiva de 60 (sessenta) 
segundos, tiver ofertado o maior lance, e assim o bem será declarado pelo sistema eletrônico de leilões como, 
ARREMATADO. Sempre que houver um lance, será reiniciado a regressiva (60s), para possibilitar que outros 
participantes possam dar seu(s) lance(s) no(s) leilão(ões). Os lances eletrônicos serão sempre disponibilizados no 
histórico de lances disponibilizados na barra inferior do auditório eletrônico, de forma pública e simultânea a todos 
os interessados. 

4.4 - Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de recusa do leiloeiro, 
por qualquer ocorrência, tais como, quedas ou falhas no sistema, da conexão de internet, linha telefônica ou 
quaisquer outras ocorrências, posto que a internet e o site do leiloeiro são apenas facilitadores de oferta.  

4.5 - Todo o lance efetivado pela internet gera compromisso por parte do(s) participante(s). Desse modo, serão 
anotados os nomes, números de IP´s e a relação completa de lances ofertados sobre o(s) bem(ns), caso haja 
algum impedimento (em especial os elencados junto ao artigo 890 do CPC), para a finalização da compra, tornar-
se-á vencedor o maior lance antecedente aquele pelo qual o lote foi declarado ARREMATADO, sempre 
observando o valor mínimo de incremento pré-fixado na arrematação pelo leiloeiro. A finalização da compra 
ocorrerá sempre em até 24 horas depois do horário do término do leilão, ocasião em que serão encaminhados aos 
arrematantes via e-mail, todas as orientações necessárias, inclusive as diretrizes acerca do(s) pagamento(s) a 
serem realizados.  

http://www.rechleiloes.com.br/
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4.6 - Não serão aceitos parcelamentos, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, serão pagos em 
sua integralidade no ato da arrematação.  

4.7 - Fica ratificado desde já, que qualquer forma de manipulação, acordo, combinação, ou fraude por parte dos 
licitantes ou qualquer outra pessoa, que prejudique o leilão, principalmente à combinação de lances e/ou 
propostas, será imediatamente comunicado a Autoridade Policial e ao Ministério Público, para que tomem as 
devidas medidas pertinentes, como previsto nos artigos 90, 93 e 95 da Lei 8.666/93: 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório:  
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 95. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo:  

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à 
violência. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem 
oferecida. 

5 - DO PAGAMENTO 

5.1 - O(s) pagamento(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) será(ão) à vista, sendo que 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). 

5.2 – O arrematante do leilão eletrônico (on-line) efetuará o pagamento conforme orientação descritas e/ou 
informadas pelo leiloeiro (Transferência Bancária ou Boleto bancário), no prazo de até 24 horas da data e 
hora da realização do leilão. 

5.3 - Não serão aceitas arrematações em nome de terceiros, salvo se o arrematante estiver munido de procuração 
pública com poderes específicos para o ato de arrematação em leilão público. 

6 – DO PRAZO PARA RETIRADA DO BEM E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 

6.1 - A retirada do(s) bem(ns) arrematado(s) dar-se-á(ão) somente após a compensação dos valores relativos a 
arrematação, bem como a da comissão do leiloeiro, não podendo ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
da data do leilão. 

6.1.1 - Caso o arrematante tenha comprado mais de um bem, só se procederá a entrega de qualquer bem após o 
pagamento de todos. 

6.2 - Os bens deverão ser retirados pelos arrematantes, mediante prévio contato e agendamento, junto ao setor 
de licitações do município, nos endereços supra citados, mediante a apresentação dos documentos descritos no 
item 3.1, bem como, da Nota Fiscal do bem a ser retirado, sendo que a responsabilidade em caso de 
acidentes/multas/e demais atos irregulares que venham a ocorrer à partir deste momento será do arrematante, o 
Município será isentado de toda e qualquer responsabilidade que envolver o bem arrematado. 

6.3 - Caso a retirada tenha sido delegada a um representante, será necessária a apresentação de procuração 
pública outorgada pelo(s) sócio(s), diretor(es), ou arrematantes, com poderes específicos para a prática do ato. 

6.4 - A não retirada do bem pelo arrematante no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data do leilão, 
implicará em abandono, ou seja, o arrematante perderá o direito ao bem adquirido, assim como, dos pagamentos 
efetuados. 

6.5 – No caso de veículos, é de responsabilidade do arrematante, antes de funcionar (se for o caso), verificar a 
necessidade de óleo, combustível, dentre outros, responsáveis pelo pleno funcionamento. O Município e o leiloeiro 
não se responsabilizam por avarias decorrentes desta omissão, uma vez que os bens serão vendidos no estado 
em que se encontram.  

6.6 – É de responsabilidade do leiloeiro somente a expedição da Nota de Venda em Leilão (Nota Fiscal de Fatura 
de Leilão) que será entregue ao arrematante e, a mesma possui fé pública, é documento hábil para a devida 
comprovação de propriedade pelo arrematante. Caso o arrematante necessitar de Nota Fiscal para transporte ou 
outros, deverá por seus próprios meios providenciar junto a arrecadação fazendária, sendo de sua inteira 
responsabilidade os custos e despesas.  
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6.7 – Em caso de desistência sem justo motivo da arrematação, incidirá multa equivalente a 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do bem arrematado, em favor do Município de Liberato Salzano/RS, e perda da comissão efetuada 
ao leiloeiro. Tendo havido o respectivo pagamento, poderá haver a retenção do valor, até o limite das obrigações 
do arrematante geradas por sua desistência. Não assiste ao arrematante o direito de desistência. 

6.8 – O Leilão Público lançado por este Edital será realizado pelo Leiloeiro Público Oficial Alexandre Rech, 
matriculado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 268/2010, designado pela Portaria 
Municipal nº 164/2020, ao qual o arrematante deverá pagar a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
do(s) bem(ns) adquirido(s). 

6.9 – O adquirente deverá transferir junto ao Órgão competente (no caso de veículos, o DETRAN) o bem 
arrematado, para sua propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da transferência para o 
seu nome, conforme disposto no art. 123, I e § 1º da Lei nº 9.503/97, sob pena do bem ser recolhido. 

6.9.1 - Havendo descumprimento do prazo para a transferência do(s) bem(s) o comprador/arrematante ficará 
sujeito às penas previstas no artigo 335 do Código Penal. 

6.9.2 - Em caso de haver veículos em estado de SUCATA, conforme art. 3°, da LEI n°12.977, de 20 de maio de 
2014, somente poderão ser arrematados por empresas de desmontagem que estejam registradas e com a situação 
regular perante ao respectivo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que atuar. 

6.10 – Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o veículo como pertencente 
ao Município de Liberato Salzano/RS, após a concretização da arrematação. 

6.11 – As transferências da propriedade, bem como, todas as despesas de tradição do bem ocorrerão por conta 
do respectivo arrematante. 

6.12 - O Município de Liberato Salzano/RS se reserva o direito de alterar o presente Edital, no todo ou em parte, 
sem que caiba aos interessados reclamação de qualquer espécie. 

7 – DA TRADIÇÃO DO OBJETO 

7.1 – O bem somente será entregue ao arrematante após a integralização do pagamento ao Município e a 
comissão do leiloeiro, acompanhado da respectiva ata de arrematação, juntamente com os documentos legais 
mencionados no item 2.6 deste Edital, ressalvado à Administração o direito à prévia compensação de cheques 
dados em pagamento, e só após tal fato, efetuar a tradição do objeto. 

7.2 – O prazo máximo para a retirada do bem arrematado é de 5 (cinco) dias corridos a contar da data do leilão, 
sendo que a mesma será de responsabilidade do arrematante. Transcorrido o prazo de retirada sem que ela tenha 
ocorrido, o Município de Liberato Salzano/RS 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. 

7.3 – 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. 

7.4 - O Município reserva-se o direito de retirar qualquer item do presente leilão a qualquer tempo antes da 
arrematação. 

8 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1 - O Leiloeiro oficial obriga-se a prestar contas do Leilão ao Município de Liberato Salzano após a realização 
do Leilão, em um prazo não superior a 03 (três) dias úteis, transmitindo à Administração Municipal, todas as 
informações sobre os valores arrecadados, os quais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de 
Planejamento, situada no 2º andar da Prefeitura Municipal, na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do Município 
de Liberato Salzano/RS, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 16h00min. 

8.2 - O Município de Liberato Salzano/RS reserva-se o direito de liberar o bem para entrega ao arrematante, 
apenas os lotes cujas informações estejam corretamente incluídas na Prestação de Contas do Leiloeiro Oficial. 

9 – DA IMPUGNAÇÃO 

9.1 - As impugnações deverão ser interpostas conforme parágrafos 1º, 2º e 3º, do Artigo 41, da Lei nº 8.666/93. 
Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, aquele licitante que não o fizer no prazo estabelecido na lei.  

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 - Os participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e está 
Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do 
processo licitatório. 

10.2 - Os arrematantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação.   
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10.3 - Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer tempo, no 
todo ou em parte, modificar as condições nele estabelecidas, inclusive valores, incluir ou mesmo retirar qualquer 
bem (lote ou item), sem que assista os interessados quaisquer direitos à indenização ou reclamação, ou poderá 
ainda, anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

10.4 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Leiloeiro em contrário. 

10.5 -  Nos casos em que for omisso o presente Edital, será aplicada a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

11 – DO FORO 

11.1 - Para questões e litígios decorrentes do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Constantina/RS.  

Liberato Salzano/RS, 7 de Julho de 2020. 
 

 
 
 
 
 

GILSON DE CARLI  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
Registre-se e Publique-se: 

Lourdes Valduga Sfredo 
Secretária Municipal de Planejamento 
 
  

Este edital foi devidamente examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em _____-_____-_______ 

____________________ 

Assessor(a) Jurídico(a) 
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ANEXO I 

DOS BENS A SEREM LEILOADOS 
 
 

Lote nº 01 - Um automóvel Marca/Modelo FORD/FUSION - Ano Fabricação/Ano Modelo - 2010/2010 - Cor 
Branca, a gasolina - PLACAS IRB 1760 – Chassi 3FAHPOJA5AR407213. Patrimônio 9181, no estado de 
conservação e funcionamento que se encontra, pelo lance inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 

Lote nº 02 - Um automóvel Marca/Modelo GM/ZAFIRA/CONFORT - Ano de Fabricação/Ano Modelo 2007/2008, 
Cor Branca, Gasolina - PLACAS DTA 0378 - Chassi 9BQTS75WOBC130521, no estado de conservação e 
funcionamento que se encontra, pelo lance inicial de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

 

Lote nº 03 - Um automóvel Marca/Modelo CHEVROLET/SPIN - Ano Fabricação/Ano Modelo 2013/2014, Cor 
Branca - Álcool/Gasolina, PLACAS IUV 5086 – Chassi 9BGJC75ZOEB120372 - Patrimônio 8119, no estado de 
conservação e funcionamento que se encontra, pelo lance inicial de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 

 

 
 
 
 

GILSON DE CARLI  
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 
 

 


