
 

 

MODALIDADE: LEILÃO 

LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA DE SEBERI – RS. 

EDITAL Nº 01/2019. 

 

O MUNICÍPIO DE SEBERI – RS, através do PREFEITO MUNICIPAL, Sr. CLEITON BONADIMAN, no uso de 

atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8666/93, torna público que no dia 31/07/2019, às 

10:00 horas, no pátio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, localizado na Rodovia RS 585, s/n, Trevo de 

saída para Erval Seco, em SEBERI - RS, o Leiloeiro Oficial, Jorge Vinícius de Moura Corrêa, JUCISRS 375/2018, 

procederá ao LEILÃO PÚBLICO do tipo MAIOR LANCE, de bens móveis inservíveis de propriedade do 

Município, com base na Lei Federal nº 8.666/93, e alterações.  

 

1- OBJETOS A SEREM LEILOADOS E VALOR MÍNIMO DE LANCE.  

 

1.1- O presente leilão tem por finalidade, conforme avaliação prévia realizado pelo município, a alienação 

dos bens, relacionados conforme segue, ofertados no estado de conservação em que se encontram. 

 

RELAÇÃO DE LOTES 

 

LOTE DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO 

01 CAÇAMBA USADA COR VERMELHA R$ 100,00 

02 LOTE DE MÁQUINAS DE COSTURA R$ 5.000,00 

03 LOTE DE ARMÁRIOS DE AÇO R$ 100,00 

04 LOTE DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS R$ 100,00 

05 LOTE DE ELETRODOMESTICOS, GELADEIRA, FORNOS, FOGÃO E OUTROS R$ 80,00 

06 VEICULO UNO MILLE ECONOMY, 05P/066CV, ANO FAB/MOD: 2013/2013, COR 

BRANCA, COMB: FLEX, RENAVAM 00555387348, PLACA IUO5407. 

R$ 8.000,00 

07 VEICULO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, 5P/117CV, ANO FAB/MOD: 2014/2014, COR 

BRANCA, COMB: FLEX, RENAVAM 01008267748, PLACA IVO7129. 

R$ 15.000,00 

08 VEICULO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, 5P/117CV, ANO FAB/MOD: 2014/2014, COR 

BRANCA, COMB: FLEX, RENAVAM 01008268167, PLACA IVO7182. 

R$ 15.000,00 

09 VEÍCULO FIAT/DUCATO MC TCA MIC, FAB/MOD: 2011/2012, 16 P/127CV, COMB: 

DIESEL, COR BRANCA, RENAVAM 51931939, PLACA ISU4189. 

R$ 15.000,00 

10 VEICULO PAS/ ONIBUS AGRALE /MA7 5T, FAB/MOD: 1996/1997, 32P/122CV, 

DIESEL, COR BRANCA, RENAVAM 668081147, PLACA IFY8294. 

R$ 8.000,00 

11 VEICULO CAR/CAMINHAO, M BENZ/1723, 23,0PBTR/231CV, ANO FAB/MOD 

1998/1998, BRANCA, DIESEL, RENAVAM 70175944-5, PLACA AHY1083.  

R$ 16.000,00 

12 MOTONIVELADORA 120 – G. - PIN *4HDO2549* R$ 10.000,00 

13 CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL REBOCADO (BRITADOR) R$ 49.900,00 

 

1.2- O arrematante pagará ao leiloeiro, o valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a título 

de comissionamento, que deverá ser quitado na forma do item 5.2. 

 

1.3- O lote número 07, veículo de placa IVO7129, possui multa de trânsito no valor de R$ 130,60 (centro e 

trinta reais com sessenta centavos), a qual deverá ser quitada pelo arrematante, sem possibilidade de 

reembolso por parte do Município de Seberi – RS.  

 

 

 



 

2- PARTICIPAÇÃO.  

 

2.1- Os interessados em participar fisicamente do presente leilão, deverão comparecer pessoalmente ao 

local, com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário de início do leilão, para fins de credenciamento, 

munidos dos documentos pessoais, (RG, CPF ou CNPJ) pessoa física e/ou pessoa jurídica.  

 

2.2- Para os participantes na forma eletrônica, o credenciamento e participação será através da plataforma 

do Leiloeiro Oficial, www.jcorrea.lel.br, com possibilidade de lances antecipados a partir do dia 29/07/2019. 

Os lotes que receberem ofertas nesta modalidade, iniciarão o leilão presencial a partir do maior lance 

registrado no sistema. Caso não haja, no dia do evento presencial, lance superior ao da modalidade online, o 

lote será considerado arrematado pelo licitante cadastrado no site. Os interessados em participar do leilão 

na modalidade online, deverão realizar cadastro prévio no site www.jcorrea.lel.br, com, no mínimo, 24 (vinte 

e quatro) horas de antecedência, do dia 05.08.2019 para lances antecipados, e, do dia 07.08.2019 para o 

leilão simultâneo (para melhor compreensão, verificar item 2.5 deste edital).  

 

2.3- Havendo a retirada de qualquer lote do leilão, os lances recebidos na modalidade eletrônica serão 

considerados, automaticamente, cancelados/nulos.  

 

2.4- Não será admitido lance em valor inferior ao de avaliação, podendo, o Município de Seberi - RS ou o 

Leiloeiro Oficial, mediante comunicação do Sr. Prefeito Municipal ou membro da Comissão de Licitação, 

alterar essa diferença, tornando-a pública e acessível a todos os licitantes.  

 

2.5- A partir das 10h00 horas do dia 31/07/2019, iniciará o leilão, de forma simultânea, ou seja, presencial e 

eletrônico, sendo aceitos lances presenciais no local do evento e lances pela internet, tudo em conformidade 

com as informações do item 2.2 deste edital.  

 

2.6- O licitante, ao arrematar um lote, deverá colocar imediatamente à disposição do leiloeiro ou pessoa por 

ele indicada, seu documento de identificação, sob pena de perder o direito ao lote, sendo considerado nulo 

o lance oferecido, retornando o lote ao leilão.  

 

2.7- Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos pelo 

arrematante. Uma vez ofertado e aceito o lance, não se admitirá a sua desistência, sob pena de aplicação de 

multa e proibição de participação em outros leilões do mesmo município.  

 

03- LANCE.  

 

3.1- O lance visando a arrematação do objeto deste Leilão será oferecido pelo interessado durante a sessão 

especialmente para este fim, na data e hora estabelecida no preâmbulo deste edital, obedecendo-se os 

prazos e requisitos dos itens 2.1, 2.2 e 2.5.  

 

3.2- O lance deverá ser de propósito firme e em viva voz, oferecendo o valor igual ou superior ao da avaliação 

dos bens avaliados em moeda corrente nacional (reais), superando o anterior, no caso de já existir oferta.  

 

3.3- Serão aceitos lances na modalidade online/eletrônica concomitantemente com o leilão presencial 

através da plataforma www.jcorrea.lel.br, sendo necessário o cadastramento prévio dos interessados no 

referido endereço eletrônico, conforme item 2.2 deste edital.  

 

 

 

 

http://www.jcorrea.lel.br/
http://www.jcorrea.lel.br/


 

04- ARREMATANTE.  

 

4.1- Antes de declarar vencedor o participante do maior lance oferecido, o leiloeiro por três vezes 

oportunizará novo lance, contando compassadamente até três, a fim de constatar a existência ou não, de 

outra oferta. O vencedor do leilão será aquele declarado pelo leiloeiro em razão da oferta de maior lance, 

considerando-se arrematante do lote leiloado.  

 

4.2- No caso de licitantes habilitados para lances de forma eletrônica, e, por se tratar de leilão simultâneo, 

será aberto a partir da última oferta presencial, prazo de 60 (sessenta) segundos para que o licitante 

eletrônico possa fazer nova oferta. Esse prazo é exclusivo para participantes que estão de forma online, 

inocorrendo lance eletrônico, será homologada a última oferta presencial, sem possiblidade de reabertura 

de lances aos presentes. Esse item será considerando nulo e sem efeito para o caso de inexistir licitante na 

modalidade online.   

 

05- FORMA DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DO BEM.  

 

5.1- O arrematante deverá efetuar o pagamento à vista, durante a sessão do leilão, em cheque ou dinheiro, 

sendo possibilitado também, o pagamento de sinal de 20% do valor do arremate, com quitação do saldo até 

o dia 02/08/2019 – 48 horas (quarenta e oito horas) após o leilão. 

 

5.2- O valor correspondente ao comissionamento do Leiloeiro, que será de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

do arremate, será efetuado diretamente ao profissional, no dia do leilão, em dinheiro ou cheque.  

 

5.3- No caso de pagamentos em cheque, somente será aceito se for de conta de titularidade do próprio 

arrematante, com preenchimento nominal à Prefeitura Municipal de Seberi – RS, para arrematação ou ao 

Leiloeiro, para comissionamento.  

 

5.4- No momento do pagamento integral ou do sinal da arrematação, bem como do pagamento da comissão 

do leiloeiro, o arrematante receberá a Nota de Venda em Leilão. Documento necessário para transferência 

de veículos automotores e comprovação de aquisição dos demais lotes, cuja formalização de transferência 

de titularidade não se faz necessária.  

 

5.5- Para o caso de não pagamento do preço integral ou desistência sem pagamento do saldo devedor, o 

arrematante perderá o direito ao bem, sendo o referido lote levado a novo leilão. Da mesma forma, perderá 

o valor do sinal e o valor do comissionamento pagos ao leiloeiro. Ao final, poderá ser suspenso de participar 

de novos leilões realizados pelo Município de Seberi - RS, ou declarado inidôneo, nos termos do disposto no 

Art. 87, Inciso I a IV, Lei 8.666/93 e posteriores alterações.  

 

5.6- O arrematante retirará o bem a ele adjudicado, somente após a integralização do pagamento da 

arrematação e do comissionamento do leiloeiro, seja em moeda corrente nacional ou com a devida 

compensação no caso de pagamento em cheque. 

 

5.7- A retirada dos lotes deverá ocorrer obrigatoriamente em até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data do 

Leilão, com comunicação e agendamento prévio de 48 horas (quarenta e oito) pelo arrematante à Comissão 

de Licitação do Município de Seberi – RS. Despesas e eventuais responsabilidades civis, criminais ou 

administrativas, relacionadas com a retirada, remoção e transporte de qualquer dos lotes, é de total 

responsabilidade do arrematante, ficando o Município de Seberi – RS e o Leiloeiro Oficial completamente 

isentos de qualquer responsabilidade relacionadas à retirada, remoção e transporte de qualquer dos lotes.  

 



 

5.8- Os veículos automotores serão disponibilizados aos arrematantes, por membro integrante da Comissão 

de Licitação, que fará o preenchimento do documento de transferência do veículo em nome do comprador e 

providenciará a coleta da assinatura com reconhecimento de firma do VENDEDOR (Município de Seberi – RS). 

Posteriormente, para que o membro integrante da Comissão de Licitação faça a entrega do documento 

devidamente preenchido e assinado ao arrematante, será antes necessária a assinatura e reconhecimento 

de firma no documento de transferência também por parte do COMPRADOR (arrematante), o que deverá ser 

previamente ajustado dentre arrematante e o servidor suso mencionado (representante do município), eis 

que tal procedimento é necessário para a realização da “comunicação de venda do veículo”, que será feita 

pelo Município de Seberi – RS junto ao DETRAN/RS. 

 

5.9- Ocorrendo força maior ou caso fortuito, no interregno de tempo entre a data de realização do leilão e 

até a data final para retirada do (s) veículo (s), ficará resolvida a obrigação mediante a análise da justificativa 

apresentada pelo arrematante ao Município de Seberi – RS.  

 

5.10- Integralizado o pagamento, o Município de Seberi – RS, exime-se de toda e qualquer responsabilidade 

pela perda total, parcial ou avarias que venham a ocorrer no (s) bem (ns) arrematado (s) e não retirado (s) 

dentro do prazo estabelecido do item 5.6.  

 

5.11- Ficam sujeitos ao mesmo regramento dos itens 5.1 ao item 5.9 os licitantes que participarem da forma 

on-line, sendo que, deverão comprovar o pagamento do sinal da arrematação, comissionamento do leiloeiro 

e posterior complementação da arrematação, via transferência ou depósito bancário, estando sujeitos às 

penalidades aqui descritas, servindo, inclusive, a ata do presente leilão como título executivo para pleito de 

eventuais indenizações por parte do Município de Seberi – RS ou do Leiloeiro Oficial. 

 

06- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  

 

6.1- Os licitantes que não atenderem as exigências deste Edital, serão automaticamente impedidos de 

participarem. 

 

6.2- Os lotes acima especificados estão expostos para visitação pública até 01 (um) dia útil antes da data do 

leilão, mediante aviso à Comissão de Licitação pelos telefones informados no item 7.0.    

 

LOCAIS DE VISITAÇÃO: 

Lotes: 01/02/03/04/05 - Avenida Flores da Cunha – Antiga Delegacia de Polícia. 

Lotes: 06/07/08/09/10/11/12/13 - no pátio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, localizado na Rodovia 

RS 585, s/n, Trevo de saída para Erval Seco, em SEBERI – RS.  

 

6.3- O leilão será presidido pelo Leiloeiro Oficial, Sr. Jorge Vinícius de Moura Corrêa, designado conforme 

Contrato Administrativo 98/2019, cujos trabalhos desenvolvidos serão lavrados em ata circunstanciada no 

local do leilão, com especificação de cada lote arrematado e qualificação do respectivo arrematante, 

lançando, inclusive, em ata, eventuais ocorrências vinculadas ao leilão.  

 

6.4- É de responsabilidade do Leiloeiro Oficial o preenchimento da ata e Nota de Venda em Leilão, estando 

totalmente isento de responsabilidade ou obrigação quanto à retirada e/ou entrega dos bens, bem como ao 

preenchimento da documentação de transferência de veículos automotores, coleta de assinaturas ou 

diligências relacionas ao reconhecimento de firma, devendo ser estritamente respeitado o regramento do 

item 5.7 deste edital. 

 

6.5- Eventual alteração relacionada ao preenchimento de documentação indicado no item 5.7, poderá ser 

ajustada de forma direta dentre o arrematante e a Comissão de Licitação do Município de Seberi – RS, 



 

permitindo que as partes ajustem a melhor forma, considerando a possibilidade de arrematação por licitante 

de outro município. No entanto, fica obrigado o arrematante a realizar a retirada do bem no prazo já 

apontado e a transferência do veículo automotor no prazo exigido por lei, sob pena de incorrer nas 

penalidades de infração de trânsito, com multa pecuniária e pontuação de CNH. 

  

6.6- O Leiloeiro Oficial é responsável pela montagem da estrutura audiovisual para realização do evento, 

sendo que o Município de Seberi – RS, providenciará internet de alta velocidade para realização do leilão 

simultâneo (online e presencial).  

 

6.7- Fica reservado o direito ao Município de Seberi – RS, de revogar por conveniência administrativa ou ainda 

anular por irregularidades o presente Leilão, sem que caibam reclamações ou indenizações por parte dos 

interessados.  

 

6.8- Dos atos do Leiloeiro Oficial neste Leilão, cabem recursos administrativos nas formas previstas no Art. 

109 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

6.9- A presente licitação é regida pelo presente Edital e pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

Casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidas pela Procuradoria Geral do Município, que 

se valerá dos dispositivos regedores da matéria.  

 

6.10- O arrematante assume total responsabilidade sobre as condições em que se encontram os bens, não 

cabendo sob nenhuma hipótese, devoluções, pedidos de ressarcimentos entre outras reclamações de 

qualquer natureza, devendo estar ciente das condições em que se encontram os lotes.  

 

7.0 - Demais informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Seberi - RS, no horário de 

atendimento: das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, no Setor de Compras e Licitações pelo 

telefone 55-3746-1122, também na página www.pmseberi.com.br ou com o Leiloeiro Oficial, Sr. Jorge 

Vinícius de Moura Corrêa, telefones 55-3313-3977 / 9-9981-7649, e-mail jcorrea@jcorrea.lel.br, ou pelo site 

www.jcorrea.lel.br.  

 

 

 

Seberi - RS, 09 de julho de 2019. 

 

 

 

Prefeito Municipal de Seberi – RS. 
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