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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEC ADM/LIC Nº 37/2022 

 

 

 

PREÂMBULO  

EDITAL DE LEILÃO: Nº 01/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº SEC ADM/LIC Nº 37/2022 

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/07/2022  

HORÁRIO: 14h00min  

 

 

Contato: Telefone: (19) 3646-9900 e-mail: planejamento@ssgrama.sp.gov.br 

 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 45.741.527/0001-05, com sede à Praça das 

Águas, n.º 100 – Jardim São Domingos. 

 

A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, através do Prefeito Municipal José 

Francisco Martha, torna público que realizara Leilão Eletrônico de sucata de veículos, 

tratores e materiais diversos, de acordo  com o disposto na Lei nº 8.666/93 e alterações, em 

especial, as disposições de seu artigo 53, torna público aos interessados que irá realizar 

procedimento licitatório na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO, do tipo maior Lance, 

visando a venda de bens inservíveis, para alienação dos bens descritos na Relação de Lotes 

que é parte integrante deste Edital. 

 

I. DO OBEJTO 

 

1. O presente Leilão tem por objeto a alienação de bens móveis inservíveis, pertencentes 

ao patrimônio da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, estado de São Paulo, 

conforme relação de lotes constante do Anexo I e Relatório Fotográfico conforme Anexo II 

deste edital. 

2. Os interessados em participar do leilão deverão estar com 18 anos completos, estar de 

acordo com este Edital e também com as condições de participação no leilão via internet do 

site www.andradeleiloes.com.br, além de estarem com seu cadastro junto à Receita Federal 

regularizado, seja CPF ou CNPJ. Os bens serão vendidos a quem maior lance oferecer, 

reservando-se ao Leiloeiro e ao Comitente Vendedor o direito de não liberar os lotes que não 

alcançarem os preços mínimos estabelecidos, bem como retirar, desdobrar ou reunir os bens 

em lotes, de acordo com o seu critério ou necessidade. 

http://www.andradeleiloes.com.br/
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2.1. TODOS OS ATOS SEGUINTES ADVINDOS E CORRELATOS A ESSE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SERÃO PUBLICADOS NO DIÁRIO ELETRÔNICO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP 

<https://home.ssgrama.sp.gov.br/ano-v/>, SENDO DE TOTAL RESPONSABILIDADE O 

ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS PELOS                     INTERESSADOS NO CERTAME. 

3. O leilão será realizado no dia 12/07/2022 às 14:00 horas na modalidade eletrônica 

através do site www.andradeleiloes.com.br 

4. Todos os bens serão vendidos NAS CONDIÇÕES em que se encontram e SEM 

GARANTIA correndo por conta dos arrematantes todas as despesas e outros encargos 

decorrentes do carregamento e transportes dos mesmos não cabendo ao Comitente 

Vendedor e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto a consertos ou reparos, assim 

como não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, devoluções ou desistências. 

A visitação dos bens, é facultativa, e será realizada na Prefeitura Municipal de São 

Sebastião da Grama – Praça das Águas, 100, Jardim São Domingos, entre o período 

de 04/07/2022 até 08/07/2022 das 09:00 às 12:00          e das 13:00 às 16:00 horas mediante 

agendamento pelo telefone: (11) 99153-7405 com o Sr. Olavo. Caso o arrematante 

não tenha interesse em fazer a visita para a vistoria dos bens, deve preencher e 

apresentar a Declaração da Dispensa de Visita Técnica conforme ANEXO IV. 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO  

 

5. Para dar lances online é obrigatório o arrematante estar cadastrado, em até 24 horas 

antes do leilão, e habilitado no site www.andradeleiloes.com.br com os dados autênticos do 

comprador, de acordo com as cópias de identidade (RG, CPF ou CNH) e comprovante de 

endereço atual solicitadas na habilitação para pessoa física, e cópias do contrato social e 

comprovante de endereço atual para pessoa jurídica e estar de acordo e ter pleno conheci- 

mento das condições editalícias. 

 

6.0. O presente leilão será realizado pelo Leiloeiro Oficial, Sr. LUIS ALEXANDRE 

ANDRADE, pessoa física, portador do RG nº 10.164.410-3, inscrito no CPF sob nº 

043.648.818-30, com escritório na Avenida Pirâmide, nº 375, Bairro Diadema, São 

Paulo/SP, CEP: 09.970-330, conforme contrato nº 51/2021, do Chamamento Público nº 

03/2021 – Processo nº 065/2021, assinado em 07 de dezembro de 2021, sob registro a 

JUCESP nº 591. 

 

III – DOS PROCEDIMENTOS  

 

08. A simples oferta de lance implica aceitação expressa pelo licitante de todas as normas e 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

09. Os Lances deverão ser iguais ou superiores ao valor da avaliação (art. 22, § 5º, parte final, 

http://www.andradeleiloes.com.br/
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da Lei n. 8.666/1993). 

 

10. O material constante de um lote não poderá ser vendido separadamente. 

 

11. Serão recebidos lances via Internet através do site www.andradeleiloes.com.br e as fotos 

exibidas são meramente ilustrativas. 

 

12. É de responsabilidade do usuário o uso da senha e o mesmo se compromete a não divulgar 

a terceiros, sendo de sua responsabilidade todos os lances registrados em seu nome. Poderá o 

leiloeiro a qualquer momento solicitar a pessoa habilitada no leilão maiores informações do seu 

cadastro ou até um cheque caução. 

 

13. O Leiloeiro não se responsabiliza por falhas na conexão e nem pela conexão contínua na 

hora do leilão, como também não se responsabiliza pela conexão do usuário. 

 

14. As Notas de Venda em leilão poderão ser retiradas no escritório do leiloeiro, ou podendo o 

arrematante solicitar que sejam enviadas por e-mail após o pagamento. 

 

15. Correrão por conta do arrematante as despesas ou custos relativos à desmontagem, 

remoção, transporte e impostos incidentes sobre os bens arrematados. 

 

16. Ao participante que oferecer MAIOR LANCE será adjudicado o lote correspondente, 

satisfeitas todas condições constantes neste edital no ato do leilão.  

17. Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes vendidos, 

bem como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos decorridos na licitação, 

em especial os fatos relevantes. 

 

18. Fica responsável a Comissão Permanente de Cessão, Alienação e Desfazimento de Bens 

Móveis responsável pela fiscalização, acompanhamento, e todos atos da sessão, onde a ata será 

assinada, ao seu final pela Comissão responsável, pelo Leiloeiro Oficial e participantes que 

desejarem. 

 

19. A deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto do leilão será feita pela 

autoridade superior competente do órgão, com base no inciso VI, e § 4° do art.43, da Lei n° 

8.666/93. 

 

IV – DO PAGAMENTO E DA ARREMATAÇÃO 

 

20. Será considerada arrematante a pessoa física ou jurídica que oferecer pelo lote o lance de 

maior valor.   

 

http://www.andradeleiloes.com.br/
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21.  Na sucessão de lances, a diferença entre o valor de cada um não poderá ser inferior ao 

percentual ou à quantia fixa indicada pelo Leiloeiro Oficial, apontada para a arrematação de 

cada bem ou do lote de bens.  

 

22. O Leiloeiro, através do sistema online, enviará ao arrematante um e-mail confirmando a 

arrematação de cada lote.  

 

23. O licitante, ao arrematar um ou mais lotes de bens, deverá efetuar o pagamento do valor 

integral + (mais)  5%  (cinco por cento) ,  conforme segue: Banco Itaú (341), Agência 3799, 

Conta Corrente 63074-8, OU Banco do Bradesco (237),  Agência 3246, Conta Corrente 

2121-0 ambas em nome do leiloeiro Luis Alexandre de Andrade,  CPF 043.648.818-30, no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a arrematação, sob pena de perder o direito ao(s) lote 

(s), o qual será considerado nulo o lance ofertado, podendo assim, o lote ser repassado para o 

arrematante anterior, desde que o valor ofertado seja igual ou superior a avaliação, contudo,  o 1º 

arrematante sofrerá as sanções cabíveis. 

 

 

24. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS EM DINHEIRO, NO ESCRITÓRIO DO 

LEILOEIRO. 

 

25. Após comprovado o pagamento do preço ofertado, o Leiloeiro Oficial emitirá as Notas de 

Vendas correspondentes nas quais deverão constar:  

a – 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, 

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

Endereçamento Postal – CEP;  

b – 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.  

 

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

esta pessoa física ou jurídica. A emissão do documento em nome de terceiros somente será 

permitida desde que previamente autorizado, e este preencha a todos os requisitos constantes 

deste Edital.  

 

27. O Leilão será realizado na forma e no local estabelecido, pela Leiloeiro Oficial, com a 

lavratura da respectiva ata, da qual deve constar o valor pelo qual cada um dos bens ou lotes de 

bens foi arrematado, o nome do licitante vencedor e sua qualificação completa, além de todas as 

principais ocorrências do leilão (fatos relevantes). 
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V – DAS ADVERTÊNCIAS 

 

28. A retirada dos bens deverá ser efetuada após a confirmação do pagamento contra a 

apresentação da Nota de Venda do leiloeiro, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 

do leilão pelo(s) arrematante(s) ou procurador(es), e entrega da Procuração se for o caso no local 

onde se encontra(m). O arrematante pagará por dia R$ 30,00 (trinta reais) de multa pelo não 

cumprimento do prazo acima estipulado, por um período de até 5 (cinco) dias, inclusive sábados, 

domingos e feriados. Será obrigatória a apresentação do comprovante do pagamento da respectiva 

multa para retirada do item. Findo este prazo, perderá todo e qual- quer direito sobre os bens 

arrematados, bem como todas as importâncias pagas, podendo o Comitente dar ao lote o destino 

que lhe convier. 

 

 

29. Os lotes serão liberados aos próprios arrematantes ou seus procuradores mediante a 

apresentação da cópia da procuração, de uma via original da Nota de venda, acompanhada da 

cópia do Contrato Social, CNPJ ou CONTRATO INDIVIDUAL e RG ou CNH do arrematante e 

seu representante, que ficarão retidas. Todas as cópias deverão ser comprovadas com os 

documentos originais ou xerox. 

 

30. No ato da retirada do(s) bem(ns) arrematado(s), o arrematante deverá conferir o(s) 

referido(s) lote(s) quanto a sua natureza, quantidade, estado ou condições em que o(s) mesmo(s) 

estiver(em). Sendo constatada qualquer divergência e/ou irregularidade, o fato deverá ser 

imediatamente informado, por escrito, à Prefeitura de São Sebastião da Grama, ficando a retirada 

suspensa até que estejam solucionadas as eventuais dúvidas existentes. Não poderá o arrematante 

alegar qualquer irregularidade e/ou divergência após a remoção do(s) bem(ns). 

 

31. Na retirada do(s) bem(ns) arrematado(s), o arrematante deverá respeitar e cumprir todas as 

normas internas de segurança estabelecidas pela empresa vendedora - no que se refere à 

utilização de veículo apropriado, pessoal devidamente identificado e portando todos os 

equipamentos obrigatórios de segurança estabelecidos pela legislação em vigor, não cabendo à 

empresa vendedora qualquer responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer durante e em 

função das operações de carregamento e retirada. 

 

32. Os bens vendidos são de responsabilidade do comitente Vendedor, o Leiloeiro é mera- 

mente mandatário do leilão não se responsabilizando em hipótese alguma pela evicção dos bens 

colocados em leilão. 

 

33. Os casos omissos serão regidos pela Legislação Brasileira pertinente e, em especial, pelo 

Decreto Lei nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 

nº 22.427 de 01 de fevereiro de 1933. 

 



   Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos    

13790-000 – São Sebastião da Grama - SP - CNPJ: 45.741.527/0001-05 - Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br      

 

34. Estarão sujeitas, sem prejuízo de outras indicadas em Leis específicas, às sanções e 

penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações todas as pessoas físicas e jurídicas que 

participarem do leilão. 

 

VI – DA IMPUGNAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E RECURSOS 

 

35. Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 05 dias úteis a contar da data 

da intimação do ato ou lavratura da ata, nos termos do Artigo 109 da Lei 8.666/93. 

 

36. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, por irregularidade na 

aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido junto à Comissão Permanente de Cessão, 

Alienação e Desfazimento de Bens Móveis, até 05 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para o 

evento, conforme previsto no § 1º do Artigo 41 da Lei 8.666/93. 

 

37. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a administração, o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura do leilão ou, tendo-o aceito, sem 

objeção, venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

38. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

39. Os recursos serão dirigidos a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, por 

intermédio da Comissão responsável, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, para apreciação e 

decisão da autoridade competente. 

 

40. Não serão conhecidos os recursos cujas petições tenham sido apresentadas fora do prazo 

e/ou subscrita por representante não habilitado legalmente no processo para responder pelo 

licitante. Os recursos contra atos da administração referentes à habilitação e julgamento das 

propostas, poderão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação do 

resultado do certame nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 
41. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento, 

prorrogando-os automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em data 

que não haja expediente na Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama. 

 

VII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

42. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião Grama/SP para discussão de eventuais 

litígios, oriundos da presente Licitação, com renúncia de outros, ainda que mais privilegiados. 
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43. O presente Leilão poderá ser anulado ou revogado nos termos do artigo 49 “caput” e 

parágrafo 1 da Lei nº 8.666/93 sem que caiba, aos licitantes direito de qualquer indenização ou 

reclamação. 

 

44. TODOS OS ATOS SEGUINTES ADVINDOS E CORRELATOS A ESSE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO SERÃO PUBLICADOS NO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP <https://home.ssgrama.sp.gov.br/ano-

v/>, SENDO DE TOTAL RESPONSABILIDADE O ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS 

PELOS INTERESSADOS NO CERTAME. 

 

45. Integram o presente Edital:  

 

Anexo I – Relação de Lotes;  

Anexo II – Relatório Fotográfico;  

Anexo III – Declaração de pleno conhecimento;  

Anexo IV – Dispensa de Visita Técnica;  

 

Banco Itaú (341) – ag. 3799 c.c. 63074-8 

Banco Bradesco (237) – ag. 3246 c.c. 2121-0 

LUIS ALEXANDRE ANDRADE – CPF 043.648.818-30 

 

 

São Sebastião da Grama, 15 de junho de 2022.  

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARTHA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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