
                                                                                                      
EDITAL DE LEILÃO 

Nº 001/2019  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS, situada na Praça Gov. Portela, nº 7, 

Centro, Duas Barras/R, torna público que, devidamente autorizado pela Secretaria de 

Governo, na forma do disposto nos processo administrativo n.º 1999/19, na data e horário 

indicado no item 2, realizará, por intermédio do Leiloeiro Público EDGAR DE CARVALHO 

JÚNIOR, matricula na JUCERJA n. 032, inscrito no CPF 100.568.587-87, estabelecido na 

Avenida Treze de Maio, n.47, sala 912, Centro, Rio de Janeiro, LEILÃO, “DO TIPO MAIOR 

LANCE” de bens móveis constantes no Anexo I deste edital, que será regido pela Lei n. 8666, 

de 21 de junho de 1993, além das demais disposições legais e aplicáveis e do disposto no 

presente edital.  

 

1. DO OBJETO DO LEILÃO 

1.1. O presente Leilão tem por objeto alienação de materiais inservíveis antieconômicos, 

irrecuperáveis, ociosos e recuperáveis, rejeitos e sucatas de equipamentos e componentes 

em geral, bem como veículos considerados antieconômicos, irrecuperáveis e recuperáveis, 

tudo constante do patrimônio do Município, os quais, se não arrematados, poderão ser 

reincluídos na hasta imediatamente posterior. 

 

1.2. Os bens mencionados no ANEXO I serão vendidos e entregues no estado e condições em 

que se encontram e sem garantia, não cabendo ao Leiloeiro e à comitente vendedora a 

responsabilidade por qualquer problema ou defeito que venha a ser constatado 

posteriormente, na constituição, composição ou funcionamento dos bens licitados, 

pressupondo, quando do oferecimento de lances, o conhecimento das características e 

situação dos bens, ou o risco consciente do arrematante, não se aceitando a respeito deles 

qualquer reclamação ou desistência posterior, quanto às suas qualidades intrínsecas ou 

extrínsecas, procedência ou especificação. 

1.3. A alienação será feita por lote, conforme descrição arrolada no Anexo I do presente 

edital.  

 



                                                                                                      
 

2. DA DATA E LOCAL 

2.1. O leilão será realizado sob a forma presencial: 

2.1.1. A sessão pública acontecerá no Galpão da Prefeitura de Duas Barras, localizado à Rua 

Wermelinger, Centro, Duas Barras/RJ no dia 30/10/2019 às 13h00min; 

3. DA VISITA TÉCNICA 

3.1. A visitação pública dos lotes que serão leiloados dar-se-á nos dias 28/10/2019 e 

29/10/2019 em horário comercial; 

3.2. Os bens estão disponibilizados na forma a seguir:  

Veículos e Maquinário - Galpão da Prefeitura Municipal de Duas Barras- Rua Wermelinger, 

S/Nº, Centro – Duas Barras/RJ; 

Sucatas - Horto Municipal- Estrada Duas Barras/ Carmo RJ 144, km 8 

Almirante Protógenes- Avenida Getúlio Vargas, nº 88, centro Duas 

Barras/RJ. 

3.3. É permitida, exclusivamente, avaliação visual dos lotes, sendo vedado o seu manuseio, 

experimentação, retirada/substituição de peças e etc.; 

3.4.  As fotos e descrições dos bens a serem leiloados também estão disponíveis no portal do 

leiloeiro, www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br; 

3.5. As fotos divulgadas no portal do Leiloeiro serão meramente ilustrativas, não servindo de 

parâmetro para demonstrar o estado dos bens. 

4. DA PARTICIPAÇÃO E CADASTRAMENTO  

4.1 Poderão participar, direta ou indiretamente, do leilão:  

4.1.1 Pessoas físicas e pessoas jurídicas, maiores de 18 (dezoito) anos, inscritas 

respectivamente no Cadastro de Pessoa Física - CPF e no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ, do Ministério da Fazenda e possuidores de documento de identidade;  

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/


                                                                                                      
4.1.2 Procuradores, desde que apresentem procuração específica, com firma reconhecida, 

lhe outorgando poderes para formulação de lances e para responder em nome do outorgante 

durante todas as fases do Leilão;  

4.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, do leilão: 

4.2.1. Os licitantes, adjudicatórios e contratantes, penalizados com as sanções de 

suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração 

Federal, Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem; 

4.2.2. As pessoas arroladas no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

4.2.3. Menores de 18 (dezoito) anos, não emancipados;  

4.2.4. Funcionários do Município;  

4.3.0 Maiores informações acerca do cadastro no sistema constam no endereço 

www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br; 

4.4 O cadastramento do arrematante presencial será feito na sessão pública mediante 

apresentação dos documentos descritos no item 4.1.1. 

5. DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública presencial, na data, horário 

e local indicado no item 2.; 

5.2.  Os lotes serão encerrados a critério do Leiloeiro; 

6. DOS LANCES 

6.1. Os lances poderão ser ofertados de maneira: 

6.1.1. Presencial; 

6.1.1.1. O participante deverá mostrar interesse ao Leiloeiro e declarar o valor do seu lance. 

6.2. Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo 

sempre o maior lance ofertado; 

http://www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br/


                                                                                                      
6.3. O Leiloeiro se reserva no direito de, se constata alguma irregularidade, voltar o referido 

lance dando igualdade de condições a todos os licitantes.  

6.4. Poderá o Leiloeiro aceitar lances condicionais que serão submetidos à análise da 

Comissão do Município para aceitação ou não do mesmo. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. Para julgamento e classificação dos lances, será adotado o critério do MAIOR LANCE, 

observadas as especificações e parâmetros definidos neste edital; 

7.2. Os lances serão ofertados de maneira verbal, a partir do preço mínimo estabelecido pela 

Administração para a aquisição de cada lote deste leilão; 

7.3. Será declarado vencedor o licitante que oferecer o maior lance; 

7.4. Não caberá retratação ou desistência de lances após o registro pelo Leiloeiro, sujeitando 

o licitante às sanções administrativas previstas neste edital; 

7.5. O Leiloeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como 

o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação aos 

licitantes; 

7.6. O Leiloeiro poderá negociar o lance diretamente com o licitante para torná-lo mais 

vantajoso à Administração, devendo a negociação se dar em ato público e formalizado em 

ata; 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) somado ao valor da arrematação;  

8.2. O pagamento da comissão do leiloeiro será efetuado, exclusivamente, via boleto 

bancário em até 24h horas após a realização do leilão; 

8.3. O pagamento da arrematação será realizado mediante depósito bancário em conta a ser 

fornecida pelo Município.  

 



                                                                                                      
9. DA RETIRADA  

9.1. Os materiais arrematados só serão retirados pelo próprio comprador ou pessoa por ele 

autorizada por escrito (procuração com firma reconhecida e cópia autenticada de 

identidade), mediante a apresentação da primeira via da Nota de Venda do leiloeiro.  

9.2 As retiradas ocorrerão do dia 18.11.2019 ao dia 19.11.2019 e será realizado no mesmo 

horário e local indicado no item 3.1 e 3.2.  

9.3 Não será permitida a seleção de materiais nos lotes no ato da retirada, o Município não 

fornecerá qualquer tipo de equipamentos ou mão de obra para a retirada dos bens; 

9.4. Ultrapassado o prazo de retirada dos bens arrematados sem movimentação do 

arrematante, os bens serão considerados abandonados, restando no perdimento do bem, 

podendo ser objeto de outro leilão e o arrematante não fará jus ao recebimento do valor de 

arrematação; 

9.5 Todas as tratativas para a retirada dos materiais adquiridos deverão ser feitas 

diretamente pelo arrematante junto ao Município. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

10.1. Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitante por 

meio ilícito, estará sujeito às sanções previstas no art. 335 do Código Penal Brasileiro, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 8.666/93. 

10.2. A falta de pagamento do valor da arrematação ou o descumprimento das demais 

obrigações previstas neste edital sujeita o licitante, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal que couber às seguintes penalidades: 

10.1.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento da contratar com 

a Administração Pública, pelo prazo de 2 (dois) anos; 

10.1.2. Multa administrativa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

arrematação, ainda, caso o arrematante não efetue o pagamento, ressalvadas as situações 

decorrentes de caso fortuito ou força maior, na forma da lei;  

 



                                                                                                      
11. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS  

11.1. As impugnações referentes ao edital poderão ser feitas por qualquer pessoa, no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública; 

11.1.1. As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, protocolado o original, 

mediante recebimento na 2ª (segunda) via, no escritório do Leiloeiro na Avenida Treze de 

Maio, n.47, sala 912, Centro, Rio de Janeiro – RJ; 

11.1.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Leiloeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: 

edgardecarvalhojr@hotmail.com; 

11.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

edital; 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A participação do Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos licitantes 

das exigências e condições estabelecidas no presente Edital. Os casos omissos serão 

resolvidos pela Comissão de Licitação  

12.2. Correrá por conta do arrematante o pagamento de tributos, multas, taxas e gravames 

de qualquer natureza incidentes sobre o bem.   

12.3. Os veículos são de categoria oficial e a mudança desta é de responsabilidade do 

arrematante. Os mesmos serão vendidos sem documentação (CRV E/OU CRLV). Cabe os 

interessados tomarem conhecimento junto ao Departamento de Trânsito – DETRAN, sobre o 

processo de regularização do mesmo, bem como da existência de multas, taxas, DUDAs, 

IPVAS e de emplacamento em atraso dos veículos que desejem arrematar, a fim de obterem 

pleno conhecimento do valor a ser pago por ocasião da transferência daquele para seu nome 

e de todos os procedimentos necessários para sua regularização, isentando assim o 

Município e o Leiloeiro, que são meros mandatários, de quaisquer responsabilidades ou 

ônus que recaiam sobre o referido veiculo. 



                                                                                                      
12.4. As documentações (nota de arrematação e auto de leilão) serão emitidas em nome do 

arrematante, não se admitindo, em hipótese alguma, a interferência de terceiros ou troca de 

nomes. 

12.5. A descrição dos lotes sujeita-se a correções apregoadas no momento do Leilão, para 

cobertura ou eliminação de distorções, caso verificadas. 

12.6. A Comissão de Licitação, através de seu Presidente, poderá, por motivos justificados, 

retirar do leilão qualquer um dos Lotes. 

12.7. O Município e o Leiloeiro não reconhecerão reclamações de terceiros com quem venha 

o arrematante a transacionar o produto adquirido no presente leilão; 

12.8. É facultada ao Leiloeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

seu anexo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente do lance; 

12.9. A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de 

interesse público decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, ou anular 

o certame se constatado vício no seu processamento; 

12.10. É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou de alguma forma negociar 

o veículo arrematado antes de proceder com a regularização e transferência de 

propriedade do veículo junto ao DETRAN; 

12.11 O Termo de Leilão é parte integrante do Edital não substituindo suas normas; 

12.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Município com auxílio do Leiloeiro. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 (RELAÇÃO DOS MATERIAIS COM AVALIAÇÃO) 

Lote Placa Marca Modelo Ano Cor Combustível Chassis Renavam Avaliação 

1 LPY9209 RENAULT LOGAN EXP 16 2011/2011 BRANCA ALCOOL/ GASOLINA 93YLSR7UHBJ857949 344821927 R$        1.200,00 

2 LPY9213 RENAULT LOGAN EXP 16 2011/2011 BRANCA ALCOOL/ GASOLINA 93YLSR7UHBJ857597 344825400 R$        1.200,00 

3 KOB9252 RENAULT LOGAN EXP 16 2011/2012 PRETA ALCOOL/ GASOLINA 93YLSR7UHCJ889380 344635821 R$        1.200,00 

4 KYX5205 RENAULT LOGAN EXP 16 2011/2011 BRANCA ALCOOL/ GASOLINA 93YLSR7UHBJ859619 344822117 R$        1.200,00 

5 KXE3403 RENAULT LOGAN EXP 16 2011/2011 BRANCA ALCOOL/ GASOLINA     R$             600,00 

6 LKJ3303 IMP VW BORA 2006/2007 PRETA GASOLINA 3VWSY49MI7M622660 919825877 R$        1.200,00 

7 KQO4614 VW SAVEIRO 1.6 CS 2010/2011 BRANCA ALCOOL/ GASOLINA 9BWKBO5U1BPO53501 226898270 R$             400,00 

8   Massey  Fergusson Retroescavadeira / 96           R$             500,00 

9   Massey  Fergusson Retroescavadeira / 96           R$             500,00 

10     
03 Caçambas de 
caminhão           R$          3.000,00 

11     03 Grades de arado           R$             500,00 

12     01 Carreta de madeira           R$        1.000,00 

13     Sucata de mobiliário           R$        1.000,00 

14     500 Tonner           R$             100,00 

15     500 Tonner           R$             100,00 

16     500 Tonner           R$             100,00 

17     500 Tonner           R$             100,00 

18     500 Tonner           R$             100,00 

19     500 Tonner           R$             100,00 

20     500 Tonner           R$             100,00 

21     500 Tonner           R$             100,00 

22     500 Tonner           R$             100,00 

23     500 Tonner           R$             100,00 

 

 


