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EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO 

CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL DE ALIENAÇÃO Nº 01/2022   

  

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO, Estado de São Paulo, com sede a Praça Prefeito 

Geraldo Azevedo n° 115, Centro, CNPJ 45.739.174/0001-09, denominada ADMINISTRAÇÃO 

COMITENTE, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, bem como pela Legislação Estadual pertinente e, por fim as Condições 

Gerais do Leilão torna público aos interessados que realizará LEILÃO ONLINE no dia 22 de 

fevereiro de 2022, por intermédio da Empresa Gestora MARCOS ROBERTO TORRES LEILOEIRO 

ME (3TORRES LEILÕES) CNPJ 28.508.126/0001-90, representada pelo Leiloeiro Público Oficial Sr. 

MARCOS ROBERTO TORRES, registrado na JUCESP sob nº 633, com sitio na internet sob 

www.3torresleiloes.com.br 

  

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente Leilão a ALIENAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS DIVERSOS E 

VEÍCULOS , DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO, MEDIANTE 

ENTREGA IMEDIATA. 

2.2. O Leilão tem como critério de julgamento o MAIOR LANCE OFERTADO. 

 3. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO DO LEILÃO. 

3.1.   A sessão do leilão será realizada no dia 22 de fevereiro de 2022 às 13h (horário de Brasília) 

através do portal da Empresa Gestora em Leilões 3 TORRES LEILÕES www.3torresleiloes.com.br e 

do Leiloeiro Público MARCOS ROBERTO TORRES, matriculado na JUCESP sob n.º 633, às fls 37, do 

Livro de Registro de Leiloeiro Oficial nº 03, com endereço à Rua Alice Saadi, 855, sala 23/05, 

Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP. 

3.2.   Serão aceitos lances via “internet online”, pelos licitantes previamente cadastrados no 

portal do leiloeiro www.3torresleiloes.com.br a partir da data de publicação deste Edital de 

Leilão, até às 13:00 hs. do dia 22/02/2022, data de encerramento. 
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4.0 DO HORÁRIO E LOCAL PARA EXAME DOS BENS 

4.1.   Os Lotes estarão dispostos para visitação dos interessados nos dias 14 de fevereiro no 

horário das 9h às12h e no dia  15 de fevereiro de 2022 das 14h às 17h, no seguinte endereço: 

Rua dos Curiós, S/N , Jardim Iporanga, Águas de São Pedro/SP. 

4.1.1. Para os interessados que não conseguirem realizar a visitação nos dias citados, deverão 

realizar o agendamento diretamente com a3 Torres Leilões, através do site 

www.3torresleiloes.com.br e dos telefones (16) 3629 6203 ou (16) 99709 6203 ou no e-mail 

atendimento@3torresleiloes.com.br. 

 

4.1.2. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não 

cabendo, pois, ao leiloeiro, nem ao Município de Águas de São Pedro, qualquer 

responsabilidade posterior, como, concessão de abatimento no preço em decorrência de 

suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas ou mesmo por conta de vícios redibitórios, consertos, 

reparos, reposição de peças com defeito(s) ou ausentes, e providências quanto à sua retirada 

e transporte após arrematação, pressupondo-se terem sido previamente examinados os bens, 

bem como conhecidos e aceitos os termos do certame pelos licitantes.  

 

4.1.3. Os veículos e motores classificados como SUCATA para DESMONTE poderão ser 

comprados, apenas, por pessoa jurídica cadastradas no DETRAN-Capital conforme 

regulamenta a Lei Estadual n.º 15.276/14, conhecida como “Lei do Desmanche”.  

 

4.1.4. Os usuários que derem lances sem o devido cadastro no DETRAN e na Lei do 

desmanche, estarão sujeitos ao pagamento de 20% (vinte por cento) de multa sobre o valor 

do arremate, haja vista o preenchimento da qualificação necessária. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1.   Poderão participar deste Leilão os interessados, pessoa física ou jurídica, que estiverem 

previamente cadastrados, conforme condições descritas no portal do leiloeiro. 

5.2. Não poderão participar deste LEILÃO:  
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a) Menores de 18 (dezoito), não emancipados;  

b) Funcionário Público municipal;  

c) Membros da Comissão Permanente de Leilão.  

5.3. Os licitantes não poderão alegar, para fins e efeitos de direito, o desconhecimento das 

regras e condições contidas no presente edital, bem como da legislação pertinente 

reguladora da matéria 

5.4.  O cadastro dos licitantes interessados em participar do leilão através da “internet”, 

deverá ser feito no próprio portal www.3torresleiloes.com.br em até 48h (quarenta e oito) horas 

de antecedência do horário marcado para a realização do leilão, devendo o interessado 

entregar no escritório do leiloeiro via correios, portador ou pessoalmente a documentação 

solicitada no momento do cadastro em 24 (vinte e quatro horas antecedentes ao leilão). 

  

6.DOS LANCES  

 6.1    Serão aceitos lances via “internet online”, pelos licitantes previamente cadastrados no 

portal do leiloeiro www.3torresleiloes.com.br a partir da data de publicação do Edital de 

Leilão, até o encerramento. 

 6.2    Os materiais e bens serão ofertados e vendidos no estado e nas condições em que se 

encontram, não sendo aceitas reclamações posteriores à arrematação, inclusive em relação 

a eventuais defeitos ou vícios ocultos.  

6.3 Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS não podendo o arrematante 

recusar o bem adquirido, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das 

características e condições dos bens e do Leilão. 

6.4 O Usuário poderá ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo sempre o 

maior lance ofertado. 

 

7. DO PREÇO MÍNIMO DE VENDA DO BEM OU PREÇO DE RESERVA  

7.1 É o valor mínimo estipulado pela administração comitente para a venda do bem.  
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7.2 O valor atribuído para o lance inicial exibido no portal do 

leiloeiro, www.3torresleiloes.com.br (“valor inicial do leilão” ou “valor de abertura”) não é o 

preço mínimo de venda do bem (“valor reservado” ou “preço de reserva”). 

7.3 O preço de reserva não será revelado aos eventuais interessados, em nenhuma hipótese. 

 

8. DOS LANCES CONDICIONAIS  

 

8.1 Quando o maior lance ofertado não atingir o preço de reserva e a critério do Leiloeiro, 

poderão ser aceitos lances condicionais, os quais ficarão sujeitos a posterior aprovação da 

ADMINISTRAÇÃO COMITENTE. 

8.2 Os lances condicionais serão válidos pelo prazo de até 07 (sete) dias úteis após a data do 

leilão. Aprovado o lance pela empresa vendedora dentro desse prazo, o arrematante estará 

obrigado ao pagamento do preço do bem arrematado e da comissão do Leiloeiro nos 03 

(três) dias úteis subsequentes. Caso a ADMINISTRAÇÃO COMITENTE não aprove o valor 

ofertado, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo proponente. 

 

9.DA COMISSÃO DO LEILOEIRO  

9.1. Os arrematantes deverão pagar ao Leiloeiro comissão de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da arrematação, em depósito, na conta por este indicada, conforme item 11 deste 

Edital. 

 

10.DO TRANSPORTE 

10.1    O arrematante será o único responsável por qualquer acidente decorrente dos 

trabalhos necessários ao corte, carregamento e transporte dos materiais e bens comprados, 

cabendo ao mesmo responsabilizar-se pelo fornecimento de equipamentos, instrumentos, 

ferramentas e recursos humanos necessários à completa execução dos serviços, bem como 

equipamentos de proteção individual (EPI’s) às pessoas envolvidas na atividade, sinalizando e 

isolando com barreiras de proteção e sinalização as áreas onde os materiais estão localizados 
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no intuito de evitar acidentes nos locais que tenham interferências com a execução dos 

serviços. 

  

11.DA ARREMATAÇÃO E DO PAGAMENTO 

  

11.1    Será considerada arrematante a pessoa física ou jurídica que oferecer pelo lote o lance 

de maior valor. 

11.2 O preço do bem arrematado e a comissão do Leiloeiro deverão ser pagos à VISTA 

através de depósito em rede bancária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do 

encerramento do leilão. 

 11.3    É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer 

forma negociar os materiais arrematados, antes de sua retirada dos locais estocados, bem 

como promover a retirada de parte de peças (canibalização) de equipamentos integrantes 

do Lote armazenados em área da Empresa. 

 11.4    O arrematante, além do valor do bem arrematado, deverá pagar o valor referente a 

Comissão do Leiloeiro, que corresponde à 0,5% (cinco por cento) sobre o valor do lance 

vencedor, que deverão ser pagos através de depósito em dinheiro na rede bancária, DOC, 

TED – Transferência Eletrônica Disponível ou PIX, no prazo de até 24 horas a contar do 

encerramento do leilão nas contas informadas no momento da arrematação. 

11.5 Os pagamentos são irretratáveis, não haverá a devolução dos valores pagos em razão de 

desistência da compra, descumprimento do edital ou outros.  

11.6 Se o arrematante não efetuar o pagamento conforme determina o presente edital, 

perderá o direito ao bem, que será levado a novo leilão, sob pena de perder o direito de 

participar de leilões públicos realizados por este Município e, ainda, declarado inidôneo, nos 

termos do disposto no artigo 87, inciso III e IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 

legais. 

11.7 Após o pagamento do preço ofertado, o Leiloeiro Oficial emitirá as Notas de Vendas 

correspondentes, nas quais deverão constar:  
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11.7.1. Em caso de Pessoa Física: o nome completo do arrematante, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, o número da Carteira de Identidade, o endereço 

completo, sendo este somente no Estado de SÃO PAULO, indicando o nome e o número do 

logradouro, o bairro, a cidade, o Estado e o Código de Endereçamento Postal – CEP;  

11.7.2. Em caso de Pessoa Jurídica: a razão social da empresa arrematante, o número de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, o endereço completo da sede 

social, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o Estado e o Código 

de Endereçamento Postal – CEP.  

11.7.3. As notas de vendas dos lotes arrematados serão emitidas em nome do arrematante, 

sendo este pessoa física, ou, jurídica. 

11.8 Uma vez integralizado o pagamento, o Município de Águas de São Pedro exime-se de 

toda e qualquer responsabilidade pela perda total ou parcial e avaria que venha a ocorrer no 

bem público arrematado e não retirado dentro do prazo estipulado. 

11.9. Toda responsabilidade civil e criminal que porventura possa existir após a entrega dos 

bens será única e exclusivamente do arrematante 

11.10. Em nenhuma hipótese, conforme preceitua o artigo 53, § 2º da Lei n.º 8.666/93 serão 

restituídos os pagamentos dos bens leiloados que, por qualquer razão, não venham a ser do 

agrado dos arrematantes, visto que todos os bens ficaram a disposição dos interessados, dias 

antes do leilão, para as necessárias vistorias. A simples participação no leilão já implica na 

aceitação do estado em que se encontram os bens. 

  

12. DA RETIRADA 

 12.1    O período de retirada dos bens pelos arrematantes deverá ser rigorosamente cumprido 

conforme abaixo:  

Período de 07/03/2022 a 09/03/2022, no endereço: Rua dos Curiós, S/N , Jardim Iporanga, 

Águas de São Pedro/SP, em horário comercial. 

12.2.  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 do mesmo, resolve-se a 

obrigação mediante a restituição do valor pago. 
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12.3. Findo este prazo, o arrematante pagará multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor 

global do lote arrematado, até o máximo de 30 (trinta) dias corridos, quando o arrematante 

perderá o direito de aquisição e o valor pago pelo lote arrematado, sem que lhe caiba 

qualquer reclamação, sob qualquer título, voltando o referido lote a constituir propriedade da 

ADMINISTRAÇÃO COMITENTE. 

 12.4    Para a retirada, o arrematante deverá agendar previamente o dia e horário com o 

responsável das áreas da ADMINISTRAÇÃO COMITENTE, conforme item 3 deste Edital. 

 12.4.1     Os lotes poderão ser retirados por pessoa devidamente credenciada pelo 

arrematante e no dia agendado para a retirada, apresentar a nota de venda emitida pelo 

leiloeiro, sendo a 2ª. via retida pela ADMINISTRAÇÃOCOMITENTE. 

 12.5    O ICMS, bem como taxas e impostos serão de responsabilidade do arrematante. O 

ICMS, quando incidir sobre a operação é de inteira responsabilidade do arrematante, que 

deverá pagá-lo através de guia emitida pela SEFAZ, de acordo com a legislação vigente. 

 12.6    A forma de manuseio, transporte e armazenamento dos materiais e bens arrematados, 

bem como quaisquer licenças e autorizações junto aos órgãos ambientais serão de 

responsabilidade do arrematante. 

 12.7     Os materiais e bens deverão receber tratamento ambientalmente correto e adequado 

respeitando-se a orientação das normas que regulamentam a legislação ambiental. 

 12.8   A ADMINISTRAÇÃO COMITENTE poderá, a seu exclusivo critério, exigir do arrematante, o 

certificado de reutilização do material. 

 12.9     No caso específico de lotes com restrições ou observações de venda restrita, somente 

poderão participar do Leilão, Empresas Pessoa Jurídica, credenciados juntos aos Órgãos 

respectivos. 

 12.10   Todas as despesas de carregamento, movimentação, transporte, retirada dos lotes e os 

impostos e tributos, se devidos, serão de inteira responsabilidade do arrematante, sendo 

obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos seus funcionários, os 

quais não adentrarão nas dependências da ADMINISTRAÇÃO COMITENTE, se não estiverem de 

posse dos mesmos. 
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 12.11    Caso venha a ocorrer avaria mecânica e/ou elétrica nos veículos rodoviários utilizados 

para o carregamento dos materiais / veículos arrematados, o comprador deverá providenciar 

sua remoção para fora da área da ADMINISTRAÇÃO COMITENTE, no mesmo dia e dentro do 

horário estipulado no agendamento conforme subitem 7.2. 

12.12. A retirada dos bens pelos arrematantes deverá ser acompanhada por um dos membros 

da Comissão de Leilão nomeada através da Portaria nº 023 de 24 de janeiro de 2022. 

   

13.DOS VEÍCULOS: 

 13.1    Os Certificados de transferência serão obtidos pelo adquirente no ato da retirada dos 

veículos que deverá proceder a transferência do veículo junto ao DETRAN dos referidos 

estados dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, ou seja, não havendo possibilidade de envio 

via SEDEX pela ADMINISTRAÇÃO COMITENTE ou pelo LEILOEIRO. Os veículos encontram-se 

regularizados junto ao DETRAN do Estado, sem multas. 

 13.2 Para os veículos classificados como SUCATA, serão observadas as PORTARIAS DETRAN.SP 

N.º 942/14 E 1359/14 que trata da venda apenas para DESMANCHES CREDENCIADOS. 

 13.3    Os débitos dos veículos não compõem o valor do lance ofertado, sendo atribuição e 

competência dos arrematantes a verificação de quaisquer ônus ou encargos que incidam 

sobre o bem. Despesas que, porventura, incidirem sobre o bem, tais como DUT; DUAL, 

REMARCAÇÃO DE CHASSI/ MOTOR. IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, CRFV, VISTORIAS,BAIXA, 

MULTAS E DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA, serão de inteira responsabilidade dos 

arrematantes. 

  

14.DOS BENS: 

14.1 Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 

constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para o 

leilão. 

 

14.2 Relação dos lotes: 
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LOTE 01: MOTO HONDA NXR150 BROS ESC, ANO/MODELO 2009/2009, COR AMARELA, 
COMBUSTÍVEL GASOLINA, PLACA BFX3653, RENAVAM 00153784253, CHASSI 
9C2KD04209R000699, MOTOR KD04E29000699. APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: 
BOM ESTADO E FUNCIONANDO. 
 
LOTE 02: MOTO HONDA NXR150 BROS ESC, ANO/MODELO 2009/2009, COR AMARELA, 
COMBUSTÍVEL GASOLINA, PLACA BFX3654, RENAVAM 00153782730, CHASSI 
9C2KD04209R003745, MOTOR KD04E29003745. APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: 
BOM ESTADO E FUNCIONANDO. 
 
LOTE 03: GM S10 2.4 RONTAN AMB, ANO/MODELO 2002/2002, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL 
GASOLINA, PLACA CDV1526, RENAVAM 00778800245, CHASSI 9BG124AX02C414897, MOTOR 
3A0019339. APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: FUNCIONANDO. 
 
LOTE 04: GM MONTANA ENGESIG AMB, ANO/MODELO 2005/2005, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL 
ALCOOL/GASOLINA, PLACA CMW8977, RENAVAM 00859372839, CHASSI 9BGXL80005C244933, 
MOTOR A30005254. APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: PARADA (FALTA MOTOR DE 
PARTIDA). 
 
LOTE 05: VW SAVEIRO 1.6, ANO/MODELO 2007/2008, COR PRETA, COMBUSTÍVEL 
ALCOOL/GASOLINA, PLACA CPV8709, RENAVAM 00950063355, CHASSI 9BWEB05W58P022341, 
MOTOR BWX037905. APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: BOM ESTADO E 
FUNCIONANDO. 
 
LOTE 06: VW SPACE FOX, ANO/MODELO 2007/2008, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL 
ALCOOL/GASOLINA, PLACA CPV8712, RENAVAM 00950062057, CHASSI 8AWPB05Z38A012044, 
MOTOR BPA844197. APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: PARADA MOTOR NÃO 
LIGA. 
 
LOTE 07: FIAT PALIO ADVANCE, ANO/MODELO 2009/2010, COR PRATA, COMBUSTÍVEL 
ALCOOL/GASOLINA, PLACA CPV8713, RENAVAM 00129109584, CHASSI 9BD17164LA5381015, 
MOTOR 310A1011*8662636*. APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: BOM ESTADO E 
FUNCIONANDO. 
 
LOTE 08: FORD FIESTA, ANO/MODELO 2010/2011, COR PRATA, COMBUSTÍVEL 
ALCOOL/GASOLINA, PLACA CPV8716, RENAVAM 00273750399, CHASSI 9BFZF55A7B8133935, 
MOTOR SM9AB8133935. APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: BOM ESTADO E 
FUNCIONANDO. 
 
LOTE 09: CITROEN JUNPER M33M HDI, ANO/MODELO 2006/2007, COR BRANCA. APONTAMENTOS 
MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: SEM MOTOR E CÂMBIO, SERÁ VENDIDO COMO SUCATA, 
SOMENTE OS DESMONTES CREDENCIADOS NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DAS 
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PORTARIAS DETRAN.SP N.º 942/14 E 1359/14. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA BAIXA DE 
VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/SP POR CONTA DO ARREMATANTE (DESMONTE CREDENCIADO). 
 
LOTE 010: CITROEN JUNPER M33M HDI, ANO/MODELO 2005/2006, COR BRANCA. 
APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: SEM MOTOR E CÂMBIO, SERÁ VENDIDO COMO 
SUCATA, SOMENTE OS DESMONTES CREDENCIADOS NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DAS 
PORTARIAS DETRAN.SP N.º 942/14 E 1359/14. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA BAIXA DE 
VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/SP POR CONTA DO ARREMATANTE (DESMONTE CREDENCIADO). 
 
LOTE 011: FIAT SIENA FIRE FOX, ANO/MODELO 2010/2011, COR PRATA, COMBUSTÍVEL 
ALCOOL/GASOLINA, PLACA EHE8111, RENAVAM 00283239808, CHASSI 8AP17206LB2177149, 
MOTOR 310A10119803880. APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: BOM ESTADO E 
FUNCIONANDO. 
 
LOTE 012: CITROEN C4 PALLAS 20GAF, ANO/MODELO 2010/2011, COR PRETA, COMBUSTÍVEL 
ALCOOL/GASOLINA, PLACA EQF9406, RENAVAM 00226138577, CHASSI 8BCLDRFJWBG503674, 
MOTOR PSARFJ10TWAA0051923. APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: BOM ESTADO 
E FUNCIONANDO. 
 
LOTE 013: FORD ONIBUS B 1618, ANO/MODELO 1995/1996, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, 
PLACA AGH6719, RENAVAM 00656525851, CHASSI 9BFYTARB8SDB79526, MOTOR 6-010259. 
APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: CÂMBIO COM DEFEITO. 
 
LOTE 014: ROÇADEIRA LAVRARE, COR VERMELHA. APONTAMENTOS MECÂNICOS E 
OBSERVAÇÕES: PARADA. 
 
LOTE 015: CARRETINHA REBOQUE, COR AZUL. APONTAMENTOS MECÂNICOS E OBSERVAÇÕES: 
PARADA. 
 
ADVERTÊNCIA: Os arrematantes não poderão alegar, para fins e efeitos de direito, o 
desconhecimento das regras e condições contidas no presente Edital, bem como da 
legislação pertinente reguladora da matéria, notadamente das disposições da Lei Federal 
8.666/93 e alterações posteriores e do Decreto 21.981/32, com alterações introduzidas pelo 
Decreto 22.427/33. 
  

15. DAS PROIBIÇÕES 

15.1. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer 

forma negociar o bem arrematado antes do pagamento, transferência e retirada do veículo 

das dependências da Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro. 



 
 

 
Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro 

 
Secretaria de Finanças 

Departamento de Compras e Licitações 
 

11 
Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 115, Centro - CEP 13.528-007  
Águas de São Pedro/SP - Telefone: (19) 3482-7100 
http://www.aguasdesaopedro.sp.gov.br 

15.2. É vedada a participação, direta ou indireta, de servidores do Município de Águas de São 

Pedro, assim como de pessoas jurídicas, dos quais estes participem, seja a que título for. 

 

16. DAS DESPESAS 

16.1. As despesas com transporte do bem arrematado, assim como as despesas com retirada, 

carregamento, frete, seguro, etc., correrão por ordem, risco e conta do comprador. 

16.2. Eventuais encargos tributários incidentes sobre os bens arrematados, assim como 

obrigações fiscais acessórias, são de responsabilidade exclusiva do arrematante. 

 

17. DAS ADVERTÊNCIAS 

17.1. Em razão de conveniência ou contingência administrativa, o Leiloeiro até a data do 

leilão, poderá adiar ou revogar o presente Edital, no todo ou em parte, modificar as condições 

nele estabelecidas ou mesmo retirar quaisquer itens dos pregões, sem que assista aos 

interessados qualquer direito à indenização ou reclamação. 

17.2. Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por 

meio ilícito, estará incurso nas penas previstas no Código Penal Brasileiro, Lei n.º 8.666/93, com 

as agravantes dos crimes praticados contra a Administração Pública. 

 

18. DAS PENALIDADES 

18.1 O arrematante que deixar de cumprir os dispositivos contidos neste Edital, será 

considerado inadimplente bem como submetido às sanções administrativas previstas nos 

incisos I e II, do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, devendo recolher a multa 10% (dez por cento) sobre 

o valor do bem arrematado e ainda sujeitando o licitante às seguintes penalidades, indicadas 

na Lei n.º 8.666/93: 

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

b) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal, Estadual ou Federal, até sua reabilitação perante a autoridade aplicadora da 

medida punitiva. 
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18.2 As sanções previstas nos subitens acima são aplicáveis também às licitantes que se 

envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao presente Leilão. 

 

19. DA RESPONSABILIDADE DO LEILOEIRO:    

19.1. Para execução dos serviços objeto deste Edital, serão de responsabilidade do Leiloeiro, 

sem quaisquer ônus ou custos para a Prefeitura:  

19.1.1. Responsabilizar-se pela avaliação dos lotes, juntamente a Comissão de Leilão;  

19.1.2. Conduzir todos os atos administrativos de sua competência até o encerramento do 

leilão e efetuar a devida prestação de contas do respectivo leilão;  

19.1.3. Atender todos os interessados pelos canais de comunicação estabelecidos, através do 

telefone (16) 36296203 ou e-mail  leiloeiro@3torresleiloes.com.br 

19.1.4. Fornecer aos arrematantes vencedores as respectivas notas de vendas.  

19.1.5. Apresentar Ata em até 10 (dez) dias corridos após a realização do Leilão, contendo, 

dentre outras as seguintes informações:  

I – Se pessoa física CPF/RG; se pessoa jurídica CNPJ e dados do representante;  

II – Endereço e telefone do arrematante vencedor;  

III – Valor do lance vencedor ofertado e valor da prestação de garantia recebida no ato do 

Leilão, se houver;  

IV – Fatos relevantes ocorridos no Leilão, inclusive a não ocorrência de lance para 

determinados lotes; 

19.1.5. Todas as responsabilidades Contratuais  devem ser observadas e cumpridas pelo 

leiloeiro 

20. DA COMISSÃO E PUBLICIDADE 

20.1. O Edital terá sua publicação de forma resumida na Imprensa Oficial e nos demais meios 

de comunicação, nos termos do art. 21, § 2º, inciso III e art. 53, § 4º da Lei n.º 8.666/93.  

20.2. Eventuais dúvidas serão dirimidas com o Leiloeiro através do telefone (16) 36296203 ou e-

mail: leiloeiro@3torresleiloes.com.br 
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21. DO DIREITO DE PETIÇÃO 

21.1. Qualquer licitante poderá apresentar recurso ao Leiloeiro, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos previstos nas alíneas do 

inciso I, do artigo 109 da Lei n.º 8.666/93. 

21.2. Interposto, o recurso será comunicado por publicação no Diário Oficial do Município às 

demais licitantes, que poderão impugná-lo em igual prazo. Findo esse período, impugnado ou 

não o recurso, o Leiloeiro poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão 

ou encaminhá-lo, devidamente informado, ao setor responsável. 

21.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante, que pretender 

reconsideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro, deverão ser apresentados por 

escrito. 

21.4. O recurso interposto será encaminhado ao Leiloeiro, logo após ter sido protocolizado no 

Setor de Licitações.  

21.5. A solicitação de esclarecimentos, a respeito de condições deste Edital e de outros 

assuntos relacionados a presente licitação, deverá ser efetuada pelas pessoas físicas/jurídicas 

interessadas em participar do certame até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data 

estabelecida para a reunião pública de realização de lances e protocolizadas no Setor de 

Licitações, no endereço indicado no subitem anterior.  

 

22. DA REVOGAÇÃO 

22.1. Antes da retirada do produto, o Gestor Municipal poderá, no interesse público, revogar 

este leilão, parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em 

parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros. 

22.2. Na hipótese de anulação, não terá o arrematante direito à restituição do valor pago, se 

houver, de qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade. 

 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. Maiores esclarecimentos e cópias do Edital poderão ser obtidos no Setor de Licitações, 

junto ao Paço Municipal e no site www.aguasdesaopedro.sp.gov.br. 
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23.2. O presente Edital não importa em obrigação de venda, desde que as ofertas sobre os 

itens não atinjam o valor do lance inicial (lance mínimo).  

 

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

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

serão resolvidos pelo Leiloeiro credenciado.  

 

23.4. A Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro se reserva o direito de adiar, revogar ou 

anular a licitação, sem que do seu ato assista aos licitantes direitos a qualquer indenização, ou 

ainda, retirar-se do leilão antes do pregão, caso seja constatada alguma irregularidade.  

 

24. DO FORO 

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Pedro, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente Leilão Público, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, caso não sejam sanadas por esta Prefeitura Municipal de Águas de São 

Pedro. 

 

 

Águas de São Pedro/SP, 26 de janeiro de 2022. 

  

 

 

JOÃO VICTOR BARBOZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO 
  
 

MARCOS ROBERTO TORRES 
LEILOEIRO 


