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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2020 

 

MAIOR LANCE E OFERTA 

 

O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí, RS, no uso de suas atribuições e em 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, torna público que, no DIA 20 

(VINTE) DE MAIO DE 2020, ÀS 14h, procederá ao leilão público de bens inservíveis de 

propriedade do Município, do tipo maior lance e oferta por lote, conforme discriminação 

abaixo: 

 

1. OBJETO 

1.1 - É objeto da presente licitação o leilão público de bens inservíveis de propriedade do 

Município de São Sebastião do Caí, no estado em que se encontram, separados em lotes 

avaliados e discriminados, conforme Anexo I deste Edital. 

 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO 

2.1 - O Leilão realizar-se-á às 14h do dia 20 (vinte) de maio de 2020, na Secretaria de 

Obras da Prefeitura Municipal, localizada à Av. Bruno Cassel, 170. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 

3.1 - As propostas serão realizadas por lote, em forma de lance ou oferta pecuniária 

durante o leilão. Após o encerramento do lote, o Leiloeiro declarará vencedor quem ofertou 

o maior valor, sendo registrado o lote em nome do proponente, em ata a ser lavrada no dia 

do leilão. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1 - Os interessados em participar do leilão deverão comparecer no local com os 

seguintes documentos: 
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4.2 - Pessoa Física: 

a) Cédula de Identidade - original e cópia; 

b) CPF (Cadastro de Pessoa Física) - original e cópia. 

 

4.3 - Pessoa Jurídica de Direito Privado: 

a) Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica); 

b) Identidade de sócio-gerente ou de diretor em caso de sociedades anônimas, com 

poderes de gerência da empresa - original e cópia. 

 

4.5 - Pessoa Jurídica de Direito Público: 

a) Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica); 

d) Credencial específica assinada pelo titular da Jurídica de Direito Público; 

c) Cédula de Identidade emitida pelo órgão competente, da pessoa credenciada para 

participar do leilão - original e cópia. 

 

4.6 - Serão permitidas a participação de interessado mediante procuração, desde que por 

instrumento público e com poderes específicos para o ato. 

 

5. DO LEILÃO 

5.1 - O Leilão será realizado por lotes, conforme discriminado, no Anexo I do Edital, pelos 

preços mínimos aprovados para o lance inicial, conforme avaliação da Comissão Especial 

designada para tanto, no termo constante no Laudo de Avaliação. 

5.2 - O Município de São Sebastião do Caí, conforme previsão contida no artigo 22, § 5º, 

da Lei nº 8.666/93, não alienará os lotes, por lances ou ofertas inferiores ao valor mínimo 

expresso no Anexo I deste Edital. 

5.3 - A Administração poderá revogar ou anular este Leilão, observadas as disposições do 

art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

5.4 - Os veículos que tiverem multas ou licenciamentos atrasados serão entregues livres 

de qualquer ônus ao arrematante. 
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6. DO JULGAMENTO 

6.1 - O critério de julgamento será o de maior lance ou oferta, por lote. 

6.2 - O resultado da presente licitação será conhecido ao final da sessão, e a respectiva 

Ata, contendo a relação dos arrematantes, será afixada no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal, no segundo dia útil após o leilão. 

 

7. DO PAGAMENTO 

7.1 - O arrematante pagará o respectivo lance ou oferta do valor total do lote arrematado, 

em até dois dias após o leilão, na tesouraria da Prefeitura, em moeda corrente nacional ou 

transferência Bancária em nome do arrematante, através do Banco Banrisul, Agência 0891 

- Conta Corrente - 48550080-3. 

7.2 - Em nenhuma hipótese, conforme artigo 53, § 2º, da Lei nº 8.666/93, serão devolvidos 

os valores aludidos no item. 

 

8. DA ENTREGA 

8.1 - O prazo para a retirada dos bens arrematados será de até 05 (cinco) dias úteis 

depois de cumprido todos os requisitos de pagamento. 

8.2 - A remoção dos bens arrematados será por conta e risco exclusivo do arrematante. 

8.3 - Nos pagamentos efetuados mediante a emissão de cheque, o arrematante somente 

poderá retirar o bem após a compensação do mesmo. 

 

9. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

9.1 - Os bens a serem leiloados estarão expostos à visitação pública junto a Secretaria de 

Obras do Município, sito à Av. Bruno Cassel, 170. 

9.2 - A visitação ocorrerá no dia 1º de abril de 2020, no horário das 8h às 11h30min, junto 

a Secretaria de Obras, sito à Av. Bruno Cassel, 170. 

9.3 - O Foro para dirimir quaisquer questões oriundas do presente leilão é da Comarca de 

São Sebastião do Caí. 
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9.4 - Dúvidas e esclarecimentos serão prestados pela Administração Municipal e 

Comissão de Leilão, pelo fone: (51) 3635-2500 - ramal 4004, ou pelo e-mail: 

licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br.  

 

São Sebastião do Caí, RS, 05 de maio de 2020. 

 

 

 

Clóvis Alberto Pires Duarte 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I  -  VALOR MÍNIMO POR LOTE 

 

LOTE 01 Fiat/ Doblo Attractiv 

1.4 - 2012/2012, 7 

passageiros, cor 

branca, placa ITC 

4851 

Renavam 

466914180 

VALOR DO LOTE 

R$ 21.969,50 

LOTE 02 Fiat/ Doblo Essence 

1.8 - 2013/2013, 7 

passageiros, cor 

branca, placa ITE 

5454 

Renavam 

470618450 

VALOR DO LOTE 

R$ 23.044,59 

 


