Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO OESTE

Município tricampeão nacional em alfabetização
Capital Catarinense da língua alemã
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 104/2021
LEILÃO nº 01/2021
Aplicação Lei nº 8.666/93
Normas de Etiqueta para participação em virtude da pandemia do Covid – 19:
•

Cada participante deverá trazer o material que for utilizar (Ex: caneta, calculadora, álcool em
gel, etc);

•

Orientamos o uso de luvas de látex e máscara para a proteção individual de cada participante;

•

Deverá ser evitada aglomeração e contato físico nas dependências do paço municipal, antes
durante e depois do certame;

•

Caso o representante tiver algum dos sintomas da Covid -19, orienta-se o envio dos envelopes
sem a participação de representante de forma presencial, ou então, a substituição do
credenciado;

•

1.

Durante a sessão, manter pelo menos um metro de distância entre os participantes.
PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, torna público para
conhecimento dos interessados, que o(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, que fará realizar licitação
na modalidade de LEILÃO, do tipo maior lance por lote, para a venda de bens inservíveis, no estado
em que se encontram, conforme autoriza a Lei Municipal nº 1.879/21 de 22 de abril de 2021 e Lei
Municipal nº 1.841/20 de 12 de fevereiro de 2020, a realizar-se no Auditório da Prefeitura Municipal
de São João do Oeste, sito à Rua Encantado nº 66, presencialmente, de acordo com as condições e
prazos previstos neste Edital.

a) Data: 30 de julho de 2021.
b) Local: Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO OESTE/SC – Auditório
Municipal, localizado no primeiro piso da Sede da Prefeitura Municipal, sito à
Rua Encantado, nº. 66, Centro, SÃO JOÃO DO OESTE/SC.
c) Entrega dos envelopes até: às 08h30min.
d) Abertura do processo: às 08h30min.
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2.

OBJETO

2.1 – Alienação de bens móveis considerados inservíveis do município de São João do Oeste conforme
Leis Municipais nº 1.879/21 de 22/04/2021 e nº 1.841/20 de 12/02/2020, de acordo com as
especificações e quantitativos descritos no anexo I, deste edital, fazendo dele parte integrante para
todos os fins e efeitos.

3.

DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO

3.1- Poderão participar deste certame pessoas físicas e jurídicas interessadas que ofertarem lances, a
partir do preço mínimo estipulado neste edital para cada lote (bem), verbalmente, ao servidor
designado que irá conduzir a sessão.
3.2 - Em seguida, realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá
na comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes
ao certame.
3.3 - Menores de 18 (dezoito) anos não serão admitidos a participar do leilão.
3.4- Será exigido no prazo de 30 (trinta) minutos antes do início do Leilão, para efeitos de habilitação,
a apresentação dos seguintes documentos:
a) Se pessoa jurídica:
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
-Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
-Documento de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade
empresária ou cooperativa;
- Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF)
-Cópia da cédula de identidade e CPF do representante legal que irá participar (ou procuração);
-Declaração de conhecimento do edital (modelo sugestivo no Anexo I)
b) Se pessoa física:
- Cópia da Cédula de Identidade e CPF;
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- Comprovante de Residência;
- Declaração de conhecimento do edital (modelo sugestivo no Anexo I).
3.5 - Em se tratando de procurador, apresentar procuração por instrumento público ou particular, da
qual constem poderes específicos para praticar todos os atos pertinentes ao certame, acompanhada dos
correspondentes documentos do outorgante e dos documentos pessoais do outorgado.
3.6- Os interessados não poderão alegar desconhecimento das condições estabelecidas neste Edital e
dos itens a serem leiloados.
3.7- Os lances efetuados são irrevogáveis e irretratáveis e significam compromisso assumido. O
usuário é responsável por todas as ofertas e lances registrados em seu nome.
3.8- Cada interessado, devidamente cadastrado, receberá um número de identificação a fim de facilitar
o andamento da sessão pública.

4.

DOS BENS A SEREM LEILOADOS

4.1- Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, SEM GARANTIA DE
FUNCIONAMENTO, SEM DIREITO A TROCA, podendo ser sucata(s), apresentar avarias,
amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais e de alguns acessórios, componentes
e/ou peças.
4.2- Os bens estarão disponíveis no Município para conhecimento dos interessados, sendo
responsabilidade do participante verificar o estado em que se encontra o bem. Em caso de dúvida ou
na impossibilidade de testar/obter informações ou visitar os bens, tal fato deverá ser informado à
Secretaria de Administração.
4.3- Os bens a serem leiloados encontram-se no município de São João do Oeste, os quais poderão ser
vistos e examinados pelos interessados, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 07:30 horas às
11:30 horas e das 13:15 horas às 17:15 horas, devendo ser agendado com antecedência na Secretaria
da Administração.
4.4- O leiloeiro reserva-se o direito de liberar o bem, ou não, a quem maior lance oferecer e abrir
diligências, de acordo com o seu critério ou necessidade, até o momento do encerramento do Leilão.
O Leiloeiro é mero mandatário, não se responsabilizando pela origem, procedência, validade, evicção,
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vícios ocultos ou existência de impedimentos ou ônus sobre os bens ora em Leilão, nem tampouco
pelo pagamento de impostos/tributos referentes à mercadoria.
4.5- As fotos dos bens serão divulgadas no site e são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro
para demonstrar o estado dos bens. Não serão aceitas reclamações referentes a fotos, informações e
dos produtos – recomenda-se a realização de visitação para avaliação dos bens e consequente decisão
de oferta.
4.6- Os participantes estão sujeitos às condições de venda (Edital), sendo de sua inteira
responsabilidade a vistoria prévia dos lotes, isentando o Leiloeiro e o Município/Vendedor por vícios
ocultos ou não no bem adquirido, renunciando desde já a qualquer direito ou ação, não podendo em
hipótese alguma alegar desconhecimento das condições de uso, falta de componentes, peças ou
qualquer outra circunstância para pleitear devoluções, descontos ou desistir do lote arrematado.
4.7- O valor avaliado para cada item/lote encontra-se no ANEXO I deste Edital.

5.

DA FORMA DE JULGAMENTO

A forma de julgamento desta licitação é do tipo MAIOR LANCE, devendo ser igual ou superior à
avaliação mínima do item/lote, de acordo com o Anexo I deste edital.
6.

DOS LANCES

6.1- Os bens, objeto deste Edital de Leilão serão arrematados por lote, pelo MAIOR LANCE
OFERECIDO. Não serão considerados lances inferiores ao valor inicial, mínimo estabelecido para o
bem (Anexo I).
6.2 – Durante o leilão, cada participante poderá ofertar lances sucessivos de no mínimo R$ 100,00
(cem reais) quantas vezes achar conveniente, sendo vencedor o maior e último valor do lance ofertado
e aceito. Os participantes poderão ofertar lances em todos os itens/lotes que acharem conveniente.
6.2.1- Após o último lance ofertado, não havendo mais manifestações, a leiloeira abrirá o prazo
improrrogável de 1 (um) minuto para finalizar o lote (item). Neste prazo os interessados ainda poderão
cobrir este último lance.
6.3- Após a formulação do lance final e lavratura da ata da sessão do leilão, a arrematação considerarse-á perfeita, acabada e irretratável.
6.4- Encerrado o leilão, no local será lavrada ata circunstanciada, a ser assinada obrigatoriamente pelo
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Leiloeiro e Arrematantes e, facultativamente, pelos demais participantes, na qual constarão os
itens/lotes leiloados, os valores de arrematação, a identificação, telefone, endereço dos arrematantes e
o relato da sessão.
6.5- Após a arrematação de cada lote, devidamente declarado pelo leiloeiro, não será aceita, em
qualquer hipótese, a desistência do arrematante quanto ao bem arrematado.
6.6- Caso os lances não sejam aprovados ou não seguirem o edital, estes serão desconsiderados, não
sendo devido qualquer valor ao proponente. O interessado deve ter ciência de que os lances ofertados
não caracterizam direito adquirido não cabendo nenhum valor a título de indenização e/ou reembolso,
qualquer direito ou qualquer ação, não podendo em hipótese alguma alegar desconhecimento desta
possibilidade.
6.7- O interessado cadastrado autoriza expressamente a verificação de seus dados nos órgãos públicos,
bem como nos de proteção ao crédito.
6.8- O Leiloeiro poderá suspender o leilão a qualquer momento, mediante comunicado formal. Neste
caso, o Leiloeiro e o Município ficam isentos de qualquer responsabilidade, ficando o arrematante
ciente da suspensão do leilão renunciando desde já a qualquer direito ou ação, não podendo em
hipótese alguma solicitar a reposição exata do bem e alegar desconhecimento desta possibilidade.

7.

DO PAGAMENTO E TERMO DE ARREMATAÇÃO

7.1- Após o encerramento do leilão, os arrematantes presentes no leilão deverão entregar ao
leiloeiro NO ATO, a título de sinal, cheque ou transferência/PIX no valor equivalente a 20%
(vinte por cento) do lance ofertado e após, será lavrado Termo de Arrematação Provisório em
nome dos arrematantes.
7.2- O pagamento integral deverá ser efetuado em moeda corrente nacional, à vista, em até 3
(três) dias úteis após assinatura do Carta de Arrematação Provisória (art. 892 CPC). Os
pagamentos serão comprovados através de depósito identificado na Conta: Banco do Brasil, Ag
1929-1, C/C 187.305-9.
7.2.1- O valor a ser depositado na conta bancária em nome do Município de São João do Oeste deverá
ser no valor total do lote arrematado. Quando for comprovado o pagamento/depósito, o cheque será
devolvido ao interessado. Caso o pagamento não for comprovado no prazo indicado, a municipalidade
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poderá compensar o cheque apresentado ou reter a transferência a título de aplicação de multa (item 9
do edital).
7.2.2- a Transferência deverá estar devidamente identificado com o nome do arrematante.
7.3 – Após o pagamento integral, o Arrematante deverá apresentar os comprovantes de pagamento no
Setor de Compras e Licitações, vinculada à Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
desta municipalidade, dentro do prazo acima indicado (item 7.2) sob pena de cancelamento da
arrematação.
7.4- Após comprovação do pagamento o interessado será convocado para retirar o bem.
7.5- Em tratando-se de veículos automotores, a documentação (DUT) será disponibilizada junto com
a retirada do bem, após a comprovação do pagamento integral do bem arrematado.
7.6- Para a assinatura e retirada da Carta de Arrematação Definitiva (e demais documentos) é
necessária apresentação dos documentos de identificação do arrematante (Cédula de Identidade e
CPF/MF, no caso de Pessoa Física, e Contrato Social ou Estatuto Social acompanhado de Ata de
Eleição da Diretoria, no caso de Pessoa Jurídica). No caso de procuradores, será necessária autorização
por escrito do arrematante, com firma reconhecida em cartório – não serão abertas exceções.
7.7- Eventuais impostos, quando devidos, deverão ser pagos diretamente pelo(s) arrematante(s) assim
como será de responsabilidade do arrematante o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito,
IPVA, taxas e vistorias relativos ao(s) veículo(s) apregoado(s), ainda que anteriores à data do leilão.
7.8- Se o arrematante não efetuar o depósito no prazo indicado acima, o lote restará fracassado ou
poderá ser repassado para o interessado subsequente (se assim for vantajoso para a Administração
Pública).

8.

DA RETIRADA DO BEM

8.1- Correrão por conta do arrematante as despesas ou custos relativos à desmontagem, remoção,
transporte e impostos incidentes sobre os bens arrematados.
8.2- Após a efetivação do pagamento do valor do lance ofertado, o bem será disponibilizado pelo
Município de São João do Oeste SC para ser retirado pelo arrematante/procurador. No ato da
retirada do bem será lavrado a Carta de Arrematação definitiva, termo de recebimento do objeto
e o repasse dos documentos dos veículos automotores (DUT), quando for o caso.
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8.3- Para efetuar a retirada do bem arrematado, o arrematante deverá agendar data e horário junto ao
Município de São João do Oeste- SC.
8.4- No ato da retirada do bem arrematado, o arrematante deverá conferir o item. Sendo constatada
qualquer divergência e/ou irregularidade, o fato deverá ser imediatamente informado, por escrito, ao
Município de São João do Oeste SC, ficando a retirada suspensa até que estejam solucionadas as
eventuais dúvidas existentes. Não poderá o arrematante alegar qualquer irregularidade e/ou
divergência após a remoção do bem.
8.5- O arrematante deverá descaracterizar toda e qualquer identificação do Município de São João do
Oeste constante do bem arrematado.
8.6- Se o bem arrematado não for retirado no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da data de
liberação de retirada (comprovação do pagamento), será cobrada pela guarda do item a taxa de 1%
(um por cento) ao dia, calculada sobre o valor da arrematação. Decorrido o período de 30 (trinta) dias
úteis a contar da data de liberação de retirada sem que o bem tenha sido retirado, este lote será
cancelado ou poderá ser vendido para os próximos interessados, sendo devolvidos ao arrematante, no
prazo de até 03 (três) dias úteis a contar do término do prazo, os valores por ele pagos, descontados o
valor devido pela guarda do bem e eventuais penalidades impostas.
8.7- Após a data da efetivação do pagamento do valor do lance ofertado, os veículos arrematados e a
respectiva documentação de transferência (DUT) serão disponibilizados pelo Município de São João
do Oeste SC para serem retirados pelo(s) arrematante(s)/procurador(es) mediante a apresentação da
comprovação exigida e fornecimento de cópia da Cédula de Identidade, CPF/MF e Carteira Nacional
de Habilitação, no caso de Pessoa Física, e Contrato Social ou Estatuto Social acompanhado de Ata de
Eleição da Diretoria, no caso de Pessoa Jurídica, bem como de Procuração com firma reconhecida, se
o caso.
8.8- Deverá o arrematante transferir o(s) veículo(s) arrematado(s) para o seu nome nos 30 (trinta) dias
subsequentes à entrega do bem e dos respectivos documentos. Independentemente dessa providência,
o Município de São João do Oeste SC cientificará o DETRAN da(s) venda(s) ocorrida(s) através do
envio de cópia do Documento Único de Transferência - DUT do(s) veículo(s) arrematado(s). Não
sendo realizada a transferência do veículo no prazo acima estipulado, o Município de São João do
Oeste SC poderá solicitar o bloqueio do mesmo junto ao órgão responsável.
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8.9- No caso de veículos/equipamentos vendidos na condição de sucatas correrão por conta dos
arrematantes todas as despesas com o recorte do registro/número de chassi do veículo.
8.10- Na retirada do(s) bem(ns) arrematado(s), o arrematante/procurador deverá respeitar e cumprir
todas as normas internas de segurança estabelecidas pela vendedora e/ou do local de retirada- no que
se refere à utilização de veículo apropriado, pessoal devidamente identificado e portando todos os
equipamentos obrigatórios de segurança estabelecidos pela legislação em vigor, não cabendo ao
Município de São João do Oeste qualquer responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer durante
e em função das operações de carregamento e retirada.
8.11- É responsabilidade do arrematante, antes de funcionar (se for o caso), verificar a necessidade de
óleo, combustível, dentre outros, responsáveis pelo pleno funcionamento.
8.12- Caso o arrematante necessitar de Nota Fiscal para o transporte ou outros, deverá por seus próprios
meios providenciar junto à arrecadação fazendária da cidade ou Prefeitura, sendo sua inteira
responsabilidade os custos e despesas.
8.13- Se for do interesse do arrematante a documentação do bem arrematado poderá ser enviada via
correio por carta registrada – AR, para o endereço fornecido pelo arrematante, constante do Termo de
Arrematação, ficando ciente que o correio entregará somente ao titular da correspondência
(destinatário). O Município e o Leiloeiro não se responsabilizam por extravios e devolução de
correspondências.

9.

DAS PENALIDADES

9.1- Caso o arrematante não comprove o pagamento integral do bem no prazo de 03 (três) dias
úteis após encerrado a sessão pública ou não retirar o bem no prazo mencionado no item 8, a
arrematação ficará cancelada, ficando este obrigado a pagar multa equivalente a 20% (vinte por
cento) do lance ofertado que será destinado ao Município de São João do Oeste SC e ao
pagamento de eventuais despesas incorridas. Nesta hipótese, os dados cadastrais do arrematante
poderão ser incluídos nos órgãos públicos e de proteção ao crédito.
9.2- O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital poderão ensejar nas demais sanções
administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993,
atualizada.
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9.3- O arrematante inadimplente não poderá participar de qualquer outro leilão divulgado por esta
municipalidade pelo período de 5 (cinco) anos.

10.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

10.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.
10.2- Dos atos praticados pela Administração caberão os recursos que se mostrarem pertinentes, na
forma, prazo e demais condições constantes do artigo 109 da mencionada Lei federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, os quais deverão ser interpostos perante a autoridade que praticou o ato recorrido,
com vista à sua apreciação de acordo com a legislação regedora da espécie.

11.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1- Os bens objetos deste Leilão serão leiloados no estado de conservação em que se encontram,
ficando a cargo do arrematante as eventuais providências que sejam necessárias as regularizações de
qualquer natureza, com os ônus e riscos decorrentes, sendo-lhe facultada a visitação.
11.2- Serão de inteira responsabilidade do arrematante as despesas referentes à transferência de
propriedade, retirada, carregamento e transporte do bem, e, quando for o caso, os custos relativos aos
tributos incidentes, inclusive taxa de inspeção ambiental veicular e eventuais débitos relativos ao
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por
sua carga, a pessoas transportadas ou não – DPVAT.
11.3-Após o pagamento do preço do bem arrematado e das despesas administrativas, não será mais
possível a desistência ou cancelamento da compra por parte do arrematante, independente do motivo
alegado.
11.4- O arrematante inadimplente não será admitido a participar de qualquer outro leilão divulgado
pelo Município pelo prazo de 5 (cinco) anos.
11.5- O Município, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre que o interessado
este venha a descumprir as presentes Condições de Venda e Pagamento do Leilão.
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11.6- Reservamo-nos o direito de corrigir informações incorretas por motivos de erros gráficos.
11.7- Qualquer reclamação sobre o lote adquirido seja por ausência de peças e componentes, estado
de conservação ou outros, deverão ser feitas por escrito e antes da retirada do lote do pátio, onde estiver
depositado.
11.8- O Usuário declara estar ciente e de acordo com os termos constantes deste documento, ficando
desde já eleito o Foro da Cidade de Itapiranga/SC, como competente para dirimir toda e qualquer
questão oriunda do seu cumprimento.
11.9– No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser:
a) – Adiada a abertura da licitação;
b) – Alteradas as condições do Edital, obedecendo ao disposto na Lei de Licitações.
11.10. Integra este Edital:
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DOS BENS
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO
ANEXO III – CARTA DE ARREMATAÇÃO PROVISÓRIA
ANEXO IV – CARTA DE ARREMATAÇÃO DEFINITIVA
19.9 – Informações complementares poderão ser obtidas com o(a) pregoeiro(a), no horário das
07h30min às 11h30min e das 13h15min às 17h15min horas, diretamente, ou pelo fone (49) 3195-2000
ou pelo e-mail compras@saojoao.sc.gov.br.
SÃO JOÃO DO OESTE – SC, 13 de julho de 2021.

GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DOS BENS
(documento auxiliar apartado)
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E CIÊNCIA

.____________________, com endereço na _____________________, inscrita no CNPJ ou CPF sob
n°__________________, no uso de suas atribuições legais declara, para fins de participação no
processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que recebeu cópia do edital, seus anexos, que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações e do objeto
da licitação e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Lei n° 8.666/93 ,
concordando com todos os termos expressos no presente edital.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

_______________, _____de __________ de 2021

____________________________________
(Assinatura e carimbo do representante legal)
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO PROVISÓRIO

Comunica-se que nesta data , o bem......................................, ano/modelo........................., em
conformidade com Edital de Leilão nº ..............., cadastrado no item/lote nº .................................., foi
arrematado
provisoriamente
por.........................................................,
CPF/CNPJ
...................................,
residente
na......................................................,
telefone.....................................pelo valor de R$.................................................., em leilão público
realizado na data .................................... através dos servidores ANDRESSA MEES– Leiloeira,
VIVIAN MARKWARDT ARONES e INES KLEIN– Membros da Comissão.
O arrematante fica ciente do prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da presente data, para comprovar
o pagamento do valor arrematado no Setor de Compras e Licitações desta municipalidade. O
pagamento deverá ser realizado via depósito na conta do Banco do Brasil, Ag 1929-1, C/C 187.305-9.

São João do Oeste - SC, ...........................

ANDRESSA MEES
Leiloeira

INES KLEIN
Membro da Comissão

ARREMATANTE

VIVIAN MARKWARDT ARONES
Membro da Comissão
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO DEFINITIVO

Comunica-se que nesta data , o bem......................................, ano/modelo........................., em
conformidade com Edital de Leilão nº ..............., cadastrado no item/lote nº .................................., foi
arrematado em definitivo por........................................................., CPF/CNPJ ...................................,
residente na......................................................, telefone.....................................pelo valor de
R$.................................................., em leilão público realizado na data .................................... através
dos servidores ANDRESSA MEES– Leiloeira, VIVIAN MARKWARDT ARONES e INES KLEIN–
Membros da Comissão. Fica autorizado a retirada do bem no paço desta municipalidade.
São João do Oeste - SC, ...........................

ANDRESSA MEES
Leiloeira

INES KLEIN
Membro da Comissão

ARREMATANTE

VIVIAN MARKWARDT ARONES
Membro da Comissão
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