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SETOR DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LEILÃO Nº 1/2020

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS
EDITAL DE LEILÃO Nº 1/2020
TIPO DE JULGAMENTO: Maior Lance ou Oferta
PROCESSO Nº 30/2020
PREÇO ESTIMADO:R$ 100.050,00 (CEM MIL E CINQUENTA REAIS)

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DO VALOS/RS, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 89.708.051/0001-86, com sede administrativa na Rua 
Rubert, 900, na cidade de Fortaleza dos Valos RS, representado neste ato pela sua 
Prefeita Municipal, Sra. MÁRCIA ROSSATTO FREDI, torna público para 
conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, torna público, para conhecimento dos interessados que 
através da Leiloeira Oficial designada pelo Decreto n° 987/2019, Sra. CAMILA LAIS 
CARGNELUTTI levará a Leilão a quem maior lance oferecer, a partir da avaliação, no dia 09 de 
junho de 2020, às 10h, no Centro de Cultura e Eventos, na Rua Rubert, nº 950, os bens abaixo 
descritos serão arrematados no estado de conservação em que se encontram:

LOTE DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

01 Um automóvel VW/Gol 1.0 Ecomotion GIV, 4 portas, placa ISJ-
3967, ano 2011/12, renavam 362825904, álcool/gasolina, 
funcionando

  R$ 9.000,00 

02 Um automóvel VW/Gol 1.0 Ecomotion GIV, 4 portas, placa ISJ-
3987, ano 2011/12, renavam 362838488, álcool/gasolina, 
funcionando

 R$ 9.000,00 

03 Uma caminhoneta Renault/Kangoo 1.6 ambulância, placa ILA-
7648, ano 2000, renavam 798031972, funcionando

 R$ 4.000,00 

04 Um ônibus urbano MB OF 1618, placa IAY-9779, ano 1993, 
renavam 611534053, 53 passageiros, diesel, funcionando

 R$ 12.000,00 

05 Uma VW/Kombi Escolar, 15 lugares, placa ISX-7123, ano 2012, 
renavam 458250643, álcool/gasolina, funcionando

 R$ 8.000,00

06 Uma retroescavadeira Randon RK-406B, 82HP, 4X2, ano 2010, 
funcionando

 R$ 40.000,00 

07 Uma retroescavadeira Randon RK-406B, 82HP, 4X2, ano 2010, 
funcionando

 R$ 10.000,00

08 Um ônibus rodoviário MB OF 1313, placa IAT-8119, ano 1982, 
40 passageiros, diesel, renavam 578234742

 R$ 8.000,00 

09 Sucatas  R$ 50,00 
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DO LOCAL, DATA E HORÁRIOS DO LEILÃO

Data e hora da Sessão do leilão: 09 de Junho de 2020 às 10 horas

Local do Leilão Presencial: Centro de Cultura e Eventos, na Rua Rubert, nº 950, 

Fortaleza dos Valos/RS.

Endereço do Leilão Eletrônico: www.cargneluttileiloes.com.br

Leiloeira Oficial: Camila Lais Cargnelutti 

VISITAÇÃO

2 - Os bens objeto deste leilão encontrar-se-ão expostos para vistoria, a partir do dia 
18/05/2020, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, das 07:30 as 13:30, junto aos 
pavilhões da Feira dos Produtores/EXPOFORT, na Av. Geronimo Stefanello, n° 708.

PAGAMENTO

3 - As vendas serão efetuadas a quem maior lance oferecer, não inferior ao preço 
mínimo estipulado, com pagamento integral à vista, acrescido do percentual de 5% (cinco 
cento) a título de comissão da leiloeira, pagos no ato da arrematação, para os presenciais e 
por transferência bancária para as arrematações on-line.

3.1 - Nas arrematações ON-LINE, no dia do leilão, deverá ser depositado o valor da 
arrematação na Conta da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos, no Banco Banrisul, 
Banco 041, Agência 0223, Conta Corrente: 040063670-6, CNPJ: 89.708.051/0001-86 e 
enviar o comprovante para o e-mail tributos@pmfv.rs.gov.br 

3.2 - Nas arrematações ON-LINE, no dia do leilão, também deverá ser depositado o 
valor da comissão da leiloeira, conta do Banco do Brasil, Banco 001, Ag. 0371-9, C.C 7.740-2, 
CPF 976.729.710-34, encaminhando comprovante para o e-mail: 
camila@cargneluttileiloes.com.br.

3.3  Caso o arrematante não efetuar o pagamento do lanço e da comissão da 
leiloeira, no prazo estipulado neste edital, será transferido o bem para o lançador 

http://www.cargneluttileiloes.com.br
http://www.cargneluttileiloes.com.br
mailto:camila@cargneluttileiloes.com.br
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imediatamente anterior.

4 - Os bens serão vendidos no estado em que se encontram não se responsabilizando 
a Administração Municipal, por qualquer reparo ou transporte do mesmo.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5  - Poderão participar do leilão pessoas físicas portadoras de Carteira de Identidade 
e CPF, bem como as pessoas Jurídicas devidamente registradas no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica  CNPJ, excluídos os membros da Comissão Licitante e demais servidores 
deste Município.

5.1  Os interessados em participar do leilão poderão fazê-lo nas modalidades 
PRESENCIAL ou ON-LINE.

5.2  A modalidade PRESENCIAL ocorre mediante comparecimento do interessado ao 
local do leilão, na data e horário estabelecidos nos itens 1.1 e 1.2.

5.2.1  Na modalidade PRESENCIAL os lances são verbais e deverão ser ofertados no 
leilão pelos interessados ou seus procuradores, esses devidamente investidos por procuração 
específica.

5.3  Na modalidade ON-LINE os lances são realizados de forma eletrônica, por meio 
de acesso identificado, no site da leiloeira, na data e horário estabelecidos no item 1.1.

5.3.1  O interessado deve efetuar cadastro prévio no site da leiloeira, indicado no 
item 1.3, com antecedência mínima de 24 horas, para anuência às regras de participação 
dispostas no site e para obtenção de chave de identificação (login) e senha pessoal 
(intransferíveis), os quais possibilitarão a realização de lances em conformidade com as 
disposições deste edital.

5.3.2  Os lances oferecidos via ON-LINE não garantem direitos ao participante em 
caso de recusa da leiloeira, 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.
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5.3.3  Os lances online 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, ao optar por esta forma de participação no leilão, o interessado assume os riscos 
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação a 
esse respeito.

5.4  Os lances oferecidos via ON-LINE serão apresentados em telão junto com os 
lances ofertados na modalidade PRESENCIAL.

5.5  Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo interessado para participação 
no leilão (PRESENCIAL ou ON-LINE) implicará na apresentação dos documentos essenciais 
para a participação no leilão. A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências do leilão, sendo o arrematante responsável pela fidelidade e 
legitimidade das informações prestadas, dos documentos, assumindo-as como firmes e 
verdadeiras.

5.5.1  Na modalidade PRESENCIAL a apresentação dos documentos ocorre no início 
da sessão de leilão.

5.5.2  Na modalidade ON-LINE os documentos são remetidos ao leiloeiro conforme 
instruções no site da leiloeira.

5.5.3  A não apresentação dos documentos especificados neste edital, implicará na 
imediata desqualificação do interessado para participação no leilão, em qualquer das 
modalidades aqui previstas.

5.5.4 - Não ocorrendo à formalização da venda ao primeiro colocado, por falta de 
pagamento ou desclassificação, a Prefeitura se reserva o direito de realizar novo leilão ou 
consultar os demais colocados, na ordem de classificação, sobre o seu interesse em adquirir 
o bem, sendo considerado como lance vencedor o valor de oferta do próximo colocado.

DISPOSIÇÕES GERAIS

6- Eventuais impostos, taxas ou outras despesas, que venham incidir sobre a venda 



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 

VALOS
Rua Rubert, 900

C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

dos bens arrematados, correrão por conta do arrematante. Assim como, a descaracterização 
dos bens com a logomarca da prefeitura.

7- A comissão Licitante reserva-se no direito de proceder, até 24 (vinte e quatro) 
horas antes do leilão, quaisquer alterações, que vierem a ser consideradas Indispensáveis.

8- Os arrematantes terão o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do leilão, para a 
retirada do (s) lote (s), adquirido (s), findo o qual, fica a Comissão de Licitação liberada para 
adotar as medidas que julgar conveniente.

9- A liberação dos bens arrematados somente se fará após a comprovação do 
pagamento junto ao Município.

10- As operações, cujo pagamento se der em cheque, somente serão concretizadas 
após a compensação bancária deste.

11- Considera-se automaticamente anulada a arrematação, nos casos de pagamento 
em cheque que for devolvido ou sustado, qualquer que seja o motivo.

12- O arrematante inadimplente perde o valor de 5% (cinco por cento) dado em 
comissão a Leiloeira, responde de acordo com as sanções previstas na Lei 8.666/93 e de 
acordo com o Código Penal.

13- As dúvidas surgidas neste Edital serão interpretadas de acordo com a Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

14- Mais informações, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal, sito na Rua 
Rubert, n° 900, no site www.pmfv.rs.gov.br, e-mail pmlicita@pmfv.rs.gov.br e telefone 55 
3328-1133, no horário de expediente das 7:30 as 13:30,  de segundas a sextas-feiras em dias 
úteis, bem como, com a Leiloeira na Rua Barão do Rio Branco, nº 310, na cidade de Ijuí/RS, 
pelo site www.cargneluttileiloes.com.br, e-mail: camila@cargneluttileiloes.com.br e 
telefones: 55 3332-8613 e 55 98129-4055.

15- Os casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação, na 
forma da lei, no âmbito do procedimento administrativo.

16- Fica eleito o Foro da Comarca de Cruz Alta/RS para dirimir, judicialmente, as 

http://www.pmfv.rs.gov.br
mailto:pmlicita@pmfv.rs.gov.br
http://www.cargneluttileiloes.com.br
mailto:camila@cargneluttileiloes.com.br
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questões oriundas deste procedimento Licitatório, não se aceitando qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

FORTALEZA DOS VALOS, 13 de Maio de 2020.

MARCIA ROSSATTO FREDI
Prefeita Municipal

  Registre-se e Publique-se

Giovane Correa Nogueira
Sec. Mun. de Administração e Planejamento


