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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2020 

 

 

 

Leilão Público para alienação 

de Bens Móveis inservíveis. 

 

 

 

   PAULO NARDELI GRASSEL,  Prefeito Municipal de Herveiras,  no 

uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e suas alterações posteriores, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 

09h30min, do dia 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020) em Herveiras, na Sala de Reuniões 

da Prefeitura Municipal de Herveiras, procederá Leilão Público Presencial e On Line de Bens 

Móveis, conforme descrição a seguir: 

 
1 - DOS OBJETOS: 

 

LOTE 01 - 01 Veículo GM Corsa Wind, 4 portas, ano/modelo 1998/1999, cor Branca, 

gasolina, 92cv, chassi 9BGSC68NXWC689754, placas IIS4140, com documentação em dia. 

Valor: R$ 3.000,00  

 

LOTE 02 - 01 Veículo Fiat Palio Fire Economy, 4 portas, ano/modelo 2012/2013, cor 

Branca, flex, 75cv, chassi 9BD17164LD5839798, placas ITJ5856, com documentação em dia. 

Valor: R$ 6.000,00  

 

LOTE 03 - 01 Veículo Fiat Siena Attractiv 1.4, 4 portas, ano/modelo 2014/2015, cor Bege, 

flex, 88cv, chassi 9BD171132F3188074, placas IVM3648, com documentação em dia. Valor: 

R$ 17.000,00  

 

LOTE 04 - 01 Grade niveladora, de 28 discos. Valor: R$ 1.500,00 

 

LOTE 05 - 01 Plaina agrícola frontal, com lâmina. Valor: R$ 3.500,00 

 

LOTE 06 - 01 Plaina frontal, com lâmina e caçamba. Valor: R$ 1.000,00 

  

LOTE 07 - 01 Semeadora/adubadeira, pendular (copo). Valor: R$ 300,00 

 

LOTE 08 - 01 Caçamba basculante, 4m³. Valor: R$ 2.000,00 

 

LOTE 09 - 01 Caçamba basculante, 10m³. Valor: R$ 7.500,00 

 

LOTE 10 - 01 Caçamba basculante, abre tampa traseira. Valor: R$ 3.500,00 

 

LOTE 11 - 01 Capota de fibra, caçamba S-10. Valor: R$ 500,00 
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LOTE 12 - 01 Lote equipamentos de informática e diversos, contendo: monitores, 

impressoras,estabilizadores, roteadores, nobreks, teclados, CPUs, entre outros. Valor: R$ 

100,00 

 

LOTE 13 - 01 Lote de sucata e diversos, incluindo ventiladores, autoclave, cadeiras de 

rodas, fogão a gás, cadeira odontológica, entre outros. Valor: R$ 1.000,00 

 

LOTE 14 - 01 Lote de ares-condicionados, 18.000 BTUs (2 un) e 10.000BTUs (2 un). 

Valor: R$ 1.500,00 

 

LOTE 15 - 01 Lote de ares-condicionados, 7.000 BTUs (2 un.) e 7.500BTUs (6 un.). Valor: 

R$ 2.000,00 

 

LOTE 16 - 01 Lote de divisórias, leves e outros. Valor: R$ 100,00 

 

LOTE 17 - 01 Lote de pneus usados, contendo pneus de máquinas pesadas, caminhões e 

veículos leves. Valor: R$ 100,00 

 

 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Os bens objetos deste Leilão, encontram-se à disposição dos interessados para vistoria, 

em horário de expediente da Prefeitura de Herveiras, no Parque de Máquinas, situado junto à 

Secretaria Municipal de Obras, nesta cidade; 

 

2.2 - Só serão considerados os lances de valor igual ou superior ao da avaliação atribuída ao 

bem; 

 

2.2.1 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e é dever do(a) 

ARREMATANTE vistoriar os mesmos com antecedência, visto que as fotos exibidas através 

de nossos sites, bem como, através de nosso sistema de projeção, SÃO MERAMENTE 

ILUSTRATIVAS.  

 

2.3 - Os documentos de propriedade encontram-se a disposição dos interessados junto a 

Secretaria Municipal de Administração; 

 

2.4 - A partir do ato de arrematação, o arrematante providenciará o recolhimento à vista do 

valor correspondente a oferta do bem arrematado, na forma prevista pelo § 2º do artigo 53 da 

Lei Federal nº 8.666/93 junto ao leiloeiro, em dinheiro ou cheque pessoal. Caberá ao leiloeiro 

repassar esses valores a Tesouraria Municipal; 

 

2.5 - Caso o arrematante não efetue o pagamento no prazo estipulado, perderá o direito sobre 

o bem, que será levado a novo leilão, e poderá ser suspenso de novos leilões que o Município 

venha a realizar, ou declarado inidôneo, nos termos do disposto no art. 87º, I a IV da Lei 

Federal n.º 8666/93; 

 

2.6 –  O Leilão Público será realizado lote por lote, obedecendo a ordem mais conveniente 

para o Município, sendo que os lances poderão ser de “viva vós” no dia e local da realização 

do Leilão ou, na forma eletrônica, no endereço eletrônico www.rangelleiloes.com.br e 

http://www.rangelleiloes.com.br/
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também por e-mail no endereço: rangel@rangelleiloes.com.br, mediante aprovação prévia do 

lance e do cadastro do interessado junto ao leiloeiro, sendo que o contato pode se dar 

diretamente com o leiloeiro, por meio do site supra citado; 

 

2.6.1 Os interessados em participar do leilão/praça poderão dar lances, presencialmente, no 

dia e hora marcados para a realização do leilão/praça, ou pela internet, por intermédio do 

site www.rangelleiloes.com.br, para tanto deverão ser observadas e cumpridas às regras 

indicadas no referido site, não podendo, posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar 

desconhecimento. Todos os atos realizados via internet ficarão sujeitos ao bom 

funcionamento do sistema, assumindo o interessado todos os riscos ao optar por esta forma de 

participação no leilão, ficando a administração publica e ou leiloeiro, desde já isentos de 

qualquer responsabilidade. Os interessados em ofertar lances on line, deverão observar as 

condições e informações através do site do leiloeiro, www.rangelleiloes.com.br,  com lance 

individualizado lote a lote ou em lote agrupado (caso sobre item remanescente ao final do 

leilão). O arrematante que descumprir com as obrigações e pagamento poderá ter o seu 

cadastro bloqueado e impossibilitado de participar de leilões online e presenciais. 

 

Obs: 

A Plataforma Eletrônica de Leilões www.rangelleiloes.com.br não cancela nem anula lances 

efetuados através da Internet. TODOS OS LANCES EFETUADOS SÃO IRREVOGÁVEIS 

E IRRETRATÁVEIS ao ser homologado pelo leiloeiro, sendo que somente podem participar 

pessoas previamente cadastradas na plataforma, sendo gerados login e senha, a qual deve ser 

mantida em sigilo, pois se trata de senha de uso pessoal e intransferível e significa 

compromisso assumido perante esta Licitação Pública, nos termos da Legislação Federal. 

Todas as ofertas e lances efetuados por Habilitados são de sua inteira responsabilidade. Todos 

os lances ficarão registrados no sistema com a data e horário em que forem lançados. Para o 

arremate Online deverá ser confirmado o depósito e/ou TED em até 02 (dois) dias úteis e caso 

não ocorra, o devedor será encaminhado à cobrança e o lote repassado ao Segundo Maior 

Lance e, assim, sucessivamente. Ao inadimplente recairão multas, restrições à conta, 

impedimento de negociar com o Poder Público por até 2 (dois) anos, cobranças judiciais, além 

de Protestos e Inscrições em Cadastros de Devedores. 

 

2.7 - O licitante que deixar de promover o recolhimento correspondente ao lance vencedor no 

prazo previsto no item anterior incorrerá em multa de valor equivalente a 20% (vinte por 

cento) do valor do lance oferecido, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 

8.666/93, com as alterações posteriores, cujo montante, não pago na época oportuna, será 

inscrito em Dívida Ativa, para Cobrança Judicial, se for o caso; 

 

2.8 - Correrá por conta do arrematante providenciar o recolhimento ao equivalente de 5% 

(cinco por cento) correspondente ao valor de sua oferta ao bem arrematado, correspondente ao 

pagamento da comissão do leiloeiro. O pagamento será a vista e diretamente ao leiloeiro, e 

imediatamente após o arremate; 

 

2.9 - O arrematante retirará os bens a ele adjudicados obrigatória e concomitantemente com a 

integralização do pagamento, de acordo com as formas e possibilidades descritas no presente 

Edital; 

 

2.10 - No caso da integralização do pagamento ocorrer por meio de cheques, a retirada dos 

bens dar-se-á, obrigatoriamente, somente após a compensação destes; 

mailto:rangel@rangelleiloes.com.br
http://www.rangelleiloes.com.br/
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2.11 - Os documentos de transferência dos bens serão entregues ao arrematante somente no 

momento da quitação total do bem; 

 

2.12 - Despesas de transferência e licenciamento de veículos, correrão por conta do 

arrematante, bem como o transporte de todo e qualquer bem leiloado; 

 

2.13 - Ocorrendo força maior ou caso fortuito, no interregno de tempo entre a data de 

realização do leilão e da retirada do bem, que impeça a entrega dos mesmos, fica resolvida a 

obrigação mediante a restituição do valor pago; 

 

2.14 - Os interessados em participar do Leilão, deverão atender as condições do presente 

Edital, estando o mesmo a disposição na Prefeitura Municipal de Herveiras, bem como no site 

www.herveiras.rs.gov.br; 

 

2.15 - As ofertas vencedoras em nenhuma hipótese serão repassadas; 

 

2.16 - A designação do leiloeiro será efetuada pelo Prefeito Municipal através de Portaria; 

 

2.17 - Deverá ser lavrada ata circunstanciada do Leilão, que será assinada pelo leiloeiro 

oficial; 

 

2.18 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 

do presente Edital; 

 

2.19 - Ao Prefeito, fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular 

a presente licitação, conforme lhe faculta o artigo 49, da Lei n.º 8.666/93; 

 

2.20 – A Administração Municipal de Herveiras, publicará o resultado do presente processo 

licitatório no Mural de Publicações Oficiais do Município, para conhecimento dos 

interessados; 

 

2.21 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer litígios 

decorrentes deste Edital; 

 

2.22 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário normal de expediente, 

das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h, junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de 

Herveiras, pelos telefones (51) 3616-2002 ou (51) 3616-2004 ou pelo e-mail: 

licitacoes@herveiras.rs.gov.br ou, ainda, diretamente com o leiloeiro oficial, Sr. Rangel 

Machado, pelo e-mail:  rangel@rangelleiloes.com.br ou pelo telefone (51) 99644-1533. 

 

 

         Gabinete do Prefeito Municipal de Herveiras, 30 de novembro de 2020.      

 

 

 

PAULO NARDELI GRASSEL 

Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2020 

 

O Município de Herveiras, RS, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se 

encontra aberta a licitação na modalidade Leilão nº 002/2020, tipo Maior Lance por Lote, 

cujo objeto é a alienação de bens móveis inservíveis do Município de Herveiras. A 

abertura da sessão pública para realização do Leilão acontecerá no dia 17 de dezembro de 

2020, às 09h30min nas dependências da Sala de Reuniões da Prefeitura de Herveiras. Os 

bens a serem leiloados poderão ser examinados pelos interessados no local do Leilão, em 

horário de expediente da Prefeitura de Herveiras. Cópias do edital contendo detalhes poderão 

ser obtidas nos sites: www.herveiras.rs.gov.br e www.rangelleiloes.com.br. Maiores 

informações pelos telefones (51) 3616-2002 / 2004, junto ao setor de licitações da Prefeitura 

de Herveiras, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h ou pelo e-mail: 

licitacoes@herveiras.rs.gov.br ou, ainda, com o leiloeiro oficial, Sr. Rangel Machado, pelo 

telefone: (51) 99644-1533 ou e-mail: rangel@rangelleiloes.com.br. 

Herveiras, 30 de novembro de 2020. 

 

 

 

PAULO NARDELI GRASSEL 

Prefeito Municipal 
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