
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022 

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2022 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRA/SC, Sr. Marcelo Baldissera, brasileiro, solteiro, 

inscrito no CPF nº 088.073.729-83, residente e domiciliado na Linha dos Pintos, neste município, 

no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, torna público que sob a responsabilidade da Leiloeira Oficial, Srta. 

Auriannye Marques, será realizado o LEILÃO PÚBLICO de bens inservíveis de propriedade 

do Município de Ipira, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° .82.814.260/0001-

65, Estado de Santa Catarina. 

O leilão ocorrerá na modalidade online e presencial, a modalidade online estará disponível 

05(cinco) dias antes da realização da sessão presencial com abertura dia (15/06/22) às 13:40hs, 

sendo que para essa possibilidade os arrematantes devem realizar cadastro em até 48 (quarenta e 

oito) horas que antecedem a abertura do leilão presencial. O LEILÃO PRESENCIAL SERÁ 

DIA 20/06/22, ÀS 13:40HS. NO AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL, LOCALIZADO 

NA RUA NACIONAL, Nº 123, CENTRO, IPIRA-SC. 

O leilão ocorrerá na modalidade presencial e online, em plataforma da Leiloeira designada 

www.amarquesleiloes.com.br, com o objetivo de atingir o maior número de licitantes. 

 

 

1. DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS BENS: 

LOTES DESCRIÇÃO 
VALOR 

MÍNIMO – R$ 

01 

FIAT SIENA EL 1.4 FLEX –ANO 2015/2016 – PLACA QIA 8093 – 

COR PRATA – CHASSI 8AP37217MG6129641 

CONDIÇÕES: Carro funcionando, ar condicionado gelando. 

PATRIMÔNIO 5274 

R$ 18.000,00 

02 

 MOTONIVELADOR HWB 140M, ANO 1983, COR AMARELA. 

CONDIÇÕES - SUCATA - Motor não está funcionando, está parada 

sem utilização em torno de cinco anos. 

PATRIMÔNIO 1748 

 

R$ 8.800,00 
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03 

08 UNIDADES DE PNEUS MODELO 1000 X 20  

COR: PRETO 

CONDIÇÕES: Pneus em bom estado.  

Em 4 pneus já foi feito recapagem; nos outros 4, não foi feita 

nenhuma recapagem. 

R$800,00 

04 
MÓVEIS USADOS - DIVERSOS 

PATRIMÔNIO – SEM IDENTIFICAÇÃO 
R$ 175,00 

05 

05 UNIDADES DE IMPRESSORA  

PATRIMÔNIO:  

000718  

000297  

000571 e outras 02 sem identificação 

R$ 150,00 

06 
LIXO ELETRÔNICO 

PATRIMÔNIO: SEM IDENTIFICAÇÃO 
R$ 75,00 

 

2 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

2.1 A participação se dará de forma online e presencial o leilão será realizado no 

auditório do Espaço Cultural, localizado na Rua Nacional, nº 123, centro, Ipira-SC, devendo o 

interessado cadastrar-se na plataforma disponibilizada no site www.amarquesleiloes.com.br. 

2.2 Só será(ão) considerado(s) o(s) lance(s) de valor igual ou superior ao da avaliação 

atribuída ao(s) lote(s), sendo que as vendas serão efetuadas a quem maior lance oferecer, com 

pagamento integral à vista, mais (+)5% (cinco por cento) do valor ao leiloeiro. 

2.3 O (s) bem (bens) estará (ão) exposto(s) para visitação pública em horário comercial 

das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, até o segundo dia útil da realização do 

leilão, no pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, localizada na 

Rua Governador Colombo Machado Salles, nº 359, centro Ipira, e a visitação deverá ser 

previamente agendada com o Servidor Fernando Lugarini, através do telefone 49 3558-0109. 

 

3 - PAGAMENTO 

3.1 O pagamento deverá se dar no prazo de dois dias úteis da data da arrematação, 

através de transferência e/ou depósito bancário, na conta do Município de IPIRA/SC – CNPJ 
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82.814.260/0001-65, no Banco do Brasil, Agência 5335-X, conta corrente nº 54.795-6.  A 

transferência e/ou depósito bancário deverá ser identificado com nome e CPF ou CNPJ e número 

do Lote (deverá ser feito um depósito individual para cada lote) do arrematante e o comprovante 

deverá ser enviado nos seguintes endereços: 

amarquesleiloes@gmail.com 

administração@ipira.sc.gov.br; 

 contabilidade@ipira.sc.gov.br 

3.2 Reserva-se ao município o direito de, não havendo o pagamento no prazo estabelecido 

pelo arrematante vencedor, considerar a venda do bem para o segundo maior lance ofertado no 

leilão, desde que não inferior ao preço da avaliação. 

3.3 No que se referem aos bens arrematados, todas as despesas de taxas e impostos que 

venham incidir sobre a venda dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do(s) 

arrematante(s). Caso seja verificada a existência de multas anteriores à data da arrematação, essas 

serão pagas pelo município e, desta data em diante, será de responsabilidade do arrematante. 

3.4. Em se tratando de veículos automotores, o arrematante terá o ônus de pagar o IPVA 

na proporção dos meses que faltarem para o final do ano, tendo em vista ser o CRF beneficiário 

de imunidade tributária. Da mesma forma, caberá ao arrematante arcar com o seguro obrigatório 

e outras despesas inerentes ao bem para transferência de propriedade, conforme estabelece a 

legislação vigente. 

3.5. O arrematante deverá apresentar os seguintes documentos: 

1. Pessoa Física: 

a) RG (Cédula de identidade); 

b) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). 

2. Pessoa Jurídica: 

a) CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 

b) No caso de empresa, Contrato Social; 

c) CPF e RG do responsável; 

d) Caso procurador, procuração com firma reconhecida pelo outorgante. 
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4 - DA COMISSÃO 

4.1. O Leiloeiro receberá 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado dos bens, a ser 

pago diretamente pelo arrematante do(s) bem(s), no ato da arrematação, em nome da leiloeira 

Auriannye Marques – Banco Bradesco, Chave Pix - amarquesleiloes@gmail.com 

4.2. Caso a arrematação não seja perfectibilizada, com o inadimplemento do valor do lance, 

o percentual acima mencionado não será devolvido ao arrematante, salvo se este comprovar a 

ocorrência de caso fortuito ou força maior. 

 

5- DA RETIRADA DOS BENS 

5.1. O(s) bem(s) arrematado(s) somente poderão ser retirados após a confirmação do 

pagamento pela Tesouraria do Município, tanto da comissão do leiloeiro como do valor do bem; 

5.2. O prazo será de 10(dez) dias úteis para retirada dos bens/lotes da área de alienação, 

contados a partir do leilão. No ato de retirada, estará disponível ao arrematante a documentação 

(Certificado de Transferência do DETRAN - CRV) referente ao veículo leiloado, se for o caso; 

5.3. A não retirada dos bens/lotes pelo arrematante comprador no prazo estipulado, 

implicará a declaração de abandono, retornando o bem ao depósito para ser leiloado em outra 

oportunidade, sendo que os valores pagos, neste caso, não serão restituídos ao arrematante;  

5.4. São de responsabilidade do arrematante as despesas com a retirada dos bens, 

transporte, desmontagens, caso necessário.  

 

6 - DAS PENALIDADES 

6.1 - Os arrematantes que não retirarem o (s) bem (s), a ele (s) adjudicado (s), no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, serão suspensos do direito de participar dos leilões realizados por 

este Município, ou declarados inidôneos nos termos que dispõe a Lei N.º 8.666/93, artigo 90, seus 

incisos e parágrafos. O bem arrematado deverá ser retirado pelo próprio arrematante ou 

representante constituído por ele, mediante procuração. 

 



 

7 - DA RESPONSABILIDADE 

7.1 - Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não se responsabilizando a 

Administração Pública Municipal, nem o Leiloeiro, por qualquer reparo ou transporte dos mesmos. 

Os bens serão leiloados em lotes individualizados, conforme constam neste edital. 

7.2 - Estará sob a responsabilidade do Leiloeiro Oficial a condução do Leilão. 

 

8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 - O presente Leilão regular-se-á pelo disposto na Lei Nº 8.666/93 e demais instrumentos 

normativos pertinentes à matéria; 

8.2 – O vídeo e/ou fotos exibidas durante este leilão e no site do leiloeiro são meramente 

ilustrativas e necessariamente não representam o estado dos bens a serem arrematados; 

8.3 – Outras informações poderão ser obtidas diretamente com a Leiloeira oficial, 

Srta.Auriannye Marques, pelo telefone: 49-999110310 e-mail amarquesleiloes@gmail.com e pelo 

site: www.amarquesleiloes.com.br. 

 

 

Ipira, 19 de maio de 2022 

MARCELO BALDISSERA  

Prefeito Municipal 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022 

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2022 

 

ANEXO ÚNICO 

 

Bem: LIXO ELETRÔNICO  

Patrimônio: SEM IDENTIFICAÇÃO 

Ano:  

Placa:  

Cor:  

Chassi:  

Condições: Lixo Eletrônico 

Valor avaliado: R$ 75,00 

 

 

 



 

 

Bem: IMPRESSORAS - 5 UNIDADES 

Patrimônio: 000718 

000297 

000571 

Ano:  

Placa:  

Cor: BRANCA / PRETA 

Chassi:  

Condições:  

Valor Avaliado: R$ 150,00 

 

 

 



 

 

Bem: MÓVEIS USADOS 

Patrimônio: SEM IDENTIFICAÇÃO 

Ano:  

Placa:  

Cor: DIVERSAS 

Chassi:  

Condições:  

Valor Avaliado: R$ 175,00 

 

 

 



 

Bem: I / FIAT SIENA EL 1.4 FLEX 

Patrimônio: 5274 

Ano: 2015/2016 

Placa: QIA8093 

Cor: PRATA 

Chassi: 8AP37217MG6129641 

Condições: Carro funcionando, ar condicionado gelando. 

Valor Avaliado: R$ 18.000,00 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

        

Bem: PNEUS MODELO 1000 X 20 

8 UNIDADES 

Patrimônio:  

Ano:  

Placa:  

Cor: PRETO 

Chassi:  

Condições: Pneus em bom estado. 

Em 4 pneus já foi feito recapagem; nos 

outros 4, não foi feita nenhuma recapagem. 

Valor Avaliado: R$ 800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bem: MOTONIVELADOR HWB 140 M, 

Patrimônio:  

Ano: 1983 

Placa:  

Cor: Amarela 

Chassi:  

Condições: Motor não está funcionando, está parada 

sem utilização em torno de cinco anos 

 

Valor Avaliado: R$ 8.800,00 

 

 

 


