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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 009/2020 

EDITAL DE LEILÃO N.º 002/2020 

 

  O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA 

REGIÃO SUL - CIRSURES, pessoa jurídica de direito público na forma de associação pública, 

nos termos da Lei n° 11.107/05, inscrito no CNPJ sob n° 04.572.787/0001-17, com sede na Rua 

Vidal Ramos, nº 170, sala 11, Bairro Centro, Município de Urussanga/SC, neste ato representado 

por seu Presidente, HÉLIO ROBERTO CESA, prefeito do Município de Siderópolis/SC, no uso 

de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que 

realizará licitação na modalidade de LEILÃO PRESENCIAL, às 09h, do dia 28 de setembro de 

2020, na sede administrativa do CIRSURES, localizada na Rua Vidal Ramos, nº 170, sala de 

licitações – nº 7, Centro Profissional Executivo, Bairro Centro, Município de Urussanga/SC, CEP 

88840-000, para a alienação de bens móveis inservíveis ociosos, regendo-se o presente 

processo licitatório pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, e suas sucessivas atualizações, bem como 

legislação correlata aplicável à hipótese: 

1 – DO OBJETO 

1.1 . O presente Edital de Leilão, consiste na ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS 

ociosos, de propriedade do CIRSURES, conforme descrição e avaliação, abaixo: 

 

Lote Descrição dos Bens 
Estado de 

Conservação 

Lance Inicial 

da unidade 

001 

Conjunto com 9 (nove) unidades de 

pneus radial, com aros: 

 

- marca: Marshall 

- modelo: KRSO2e 

- dimensão: 275/80R/22,5 

- aro: aço 

Perfeito estado de 

conservação 

(pouco uso, 

aproximadamente 

400 quilômetros 

rodados) 

R$ 722,22 

(setecentos e 

vinte e dois 

reais e vinte e 

dois centavos) 

por conjunto 

(pneu e aro) 

 

1.2. – DA VISITAÇÃO DOS BENS  

1.2.1. Os interessados poderão examinar os bens a serem leiloados no seguinte endereço: 
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 Sede operacional do CIRSURES (aterro sanitário e usina de asfalto), localizado na 

Rodovia Municipal UR 06, Bairro Rio Carvão, Município de Urussanga/SC, CEP 88840-

000, coordenada UTM X 659526.966918 - UTM Y 6846451.956298. 

1.2.2. Horário das 8h30min às 11h30min e de 13h30min às 16h30min, de segunda a sexta-feira, 

entre os dias 11 de setembro de 2020 e 25 de setembro de 2020.  

1.2.3. Os licitantes deverão conferir informações disponibilizadas, examinar, vistoriar 

detidamente os bens, tendo em vista que estes serão leiloados no estado em que se encontram. 

Quaisquer divergências quanto à descrição dos bens ou estado dos mesmos deverão ser 

peticionadas anteriormente ao leilão, não cabendo ao CIRSURES e ao leiloeiro qualquer 

responsabilidade posterior. 

2 – DAS CONDIÇÕES 

2.1. Poderão participar do presente leilão pessoas jurídicas, devidamente inscritas no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, ou físicas (inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – 

CPF), possuidoras de documento de identidade oficial, maiores de 18 (dezoito) anos ou 

emancipadas, ou seus procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de 

mandato (este com firma reconhecida), ou cópia devidamente autenticada em cartório. 

2.2. No início da sessão, os interessados serão credenciados perante à leiloeira, com a 

apresentação dos originais dos seguintes documentos, sob pena de nulidade do lance: 

2.2.1. Pessoa Física: RG e CPF autenticados (ou cópia simples, desde que estejam 

acompanhados dos originais, para autenticação pela Leiloeira). 

2.2.2. Pessoa Jurídica: Instrumento de Procuração (pública ou privada devidamente 

autenticada) específica; documento de identificação oficial do representante com foto 

(este último a Leiloeira poderá fazer a cópia do original na sessão); cópia autenticada 

por cartório competente do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou poderão os 

referidos documentos ser extraídos do site da Junta Comercial (devendo ser possível 

sua autenticação no referido site do órgão) ou ainda apresentar cópia simples, desde 

que esteja acompanhado do original, para autenticação, pela Leiloeira; 

acompanhado do cartão de inscrição no CNPJ. 

2.2.2.1. Em sendo sócio administrador, proprietário individual, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar a cópia autenticada 

por cartório competente do respectivo Estatuto ou Contrato Social, ou poderão 

os referidos documentos ser extraídos do site da Junta Comercial (devendo ser 
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possível sua autenticação no referido site do órgão) ou ainda apresentar cópia 

simples, desde que esteja acompanhado do original, para autenticação pela 

Leiloeira no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; documento de 

identificação oficial com foto (este último a Leiloeira poderá fazer a cópia do 

original no momento do credenciamento); acompanhado do cartão de inscrição 

no CNPJ. 

2.3. Empregados do CIRSURES e servidores dos Entes Consorciados, empresas que 

mantenham vínculo jurídico com empregados do CIRSURES e com o próprio CIRSURES não 

poderão ofertar lances. 

2.4. Os bens objeto do presente Leilão serão arrematados pelo maior lance oferecido. O 

CIRSURES, conforme previsão legal contida no artigo 22, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, não 

alienará os bens cujos lances ou ofertas não sejam iguais ou maiores do que o valor expresso 

na tabela do item 1.1 deste edital. 

2.5. O interessado que ofertar o maior lance, de imediato, além de já ter fornecido os dados 

solicitados pela leiloeira constantes no item 2.2 deste edital, deverá informar seu endereço 

completo. Ao final, firmará seu compromisso de pagamento com o recebimento e assinatura da 

ficha de arrematação. O descumprimento desta formalidade implicará na não aceitação do lance 

vencedor, procedendo-se de pronto, novo leilão do lote, sem que caiba ao licitante, qualquer 

direito à reclamação. 

2.5.1. Após a assinatura da ficha de arrematação será lavrada ata na qual figurarão 

os bens vendidos, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e em 

especial os fatos relevantes. 

2.5.2. No ato da arrematação deverão ser fornecidos pelo arrematante todas as 

informações solicitadas pela Leiloeira designada. 

2.6. O pagamento será à vista mediante boleto bancário (emitido logo após a sessão), depósito 

bancário na conta bancária do CIRSURES ou por meio de cheque nominal ao Consórcio Público 

entregue diretamente à Leiloeira, a qual ficará encarregada de repassar os valores para a conta 

corrente do CIRSURES. 

2.6.1. É imprescindível que o arrematante identifique no verso dos cheques o número 

do(s) lote(s) a que se refere o pagamento. 
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2.6.2. É imprescindível que a titularidade do cheque seja do próprio arrematante, não 

se admitindo, portanto, títulos de terceiros. 

2.6.3. Na hipótese de constatada má-fé na realização do lance e/ou na assinatura do 

título executivo, o pagamento será considerado não realizado, motivando a imediata 

abertura de novo leilão, além das demais implicações legais e eventual reparo dos 

prejuízos causados ao Consórcio Público pelo(s) participantes que lhe deram causa. 

2.6.4. O pagamento relativo ao valor integral fica subordinado à condição resolutiva, 

isto é, a não compensação do cheque, por insuficiência de fundos, sustação ou 

qualquer outro motivo, implicará na resolução de pleno direito do negócio jurídico, 

independente de notificação, não gerando qualquer efeito para as partes ou terceiros, 

sem prejuízo da apuração de perdas e danos pelo vendedor, ficando o bem livre para 

ser alienado, de imediato. 

2.6.5. No caso de boleto bancário ou depósito bancário, estes deverão ser realizados 

durante ou logo que encerrada a sessão (desde que no mesmo dia), salvo se quando 

terminada a solenidade já tiver encerrado o expediente bancário, o que obrigará o 

pagamento no primeiro dia útil subsequente. Nestas hipóteses, efetuado o 

pagamento, deverá ser juntado o comprovante de depósito nos Autos do leilão. 

2.6.6. Caso não entregue o comprovante de pagamento descrito no subitem anterior 

nas primeiras 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à sessão – salvo se 

considerado dia não útil, o que prorrogará a entrega para o dia posterior – o 

pagamento será considerado não realizado. 

2.6.7. Se transcorrido o prazo constante no subitem anterior e os pagamentos não 

tiverem sido efetivados pelo arrematante ou efetuados parcialmente, este será 

considerado desistente,  a venda será cancelada e perderá direito ao valor parcial 

eventualmente já recolhido, sem prejuízo da apuração de perdas e danos pelo 

Consórcio Público, ficando o bem livre para ser alienado, de imediato. 

2.6.8. Os comprovantes deverão ser apresentados à leiloeira pelo e-mail 

contabilidade@cirsures.sc.gov.br ou pessoalmente no escritório do CIRSURES, sito 

à Rua Vidal Ramos, n° 170, Centro Profissional Executivo, sala de licitações – nº 7, 

Bairro Centro, Município de Urussanga/SC, CEP 88.840-000. 

2.7. A liberação do bem arrematado somente se dará após sua cobrança ter sido creditada na 

conta corrente do CIRSURES. 

mailto:contabilidade@cirsures.sc.gov.br
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2.7.1. O prazo constante no item 3 somente iniciará com o efetivo recebimento do 

crédito pelo CIRSURES. Ocorrido o pagamento, o CIRSURES cientificará o 

arrematante por qualquer meio de comunicação idôneo (telefone, e-mail, carta 

registrada) para informar o início do prazo para retirada dos bens. 

2.8. Após a arrematação consumada, não será aceita a desistência total ou parcial do 

arrematante, sob pena de infringir o artigo 335 do Código Penal Brasileiro. O arrematante ficará 

responsável pelo pagamento total dos lotes arrematados e só se procederá à entrega de 

qualquer bem após o pagamento de todos. 

2.9. É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou negociar os bens arrematados, sob 

qualquer forma, antes da retirada destes. 

2.10. Após assinada a ficha de arrematação não será alterado o arrematante, salvo nos casos 

que motivem a realização de novo leilão. 

2.11. Fica ratificado desde já, que qualquer forma de manipulação, acordo, combinação, fraude 

por parte dos licitantes ou qualquer outra pessoa, que prejudique o leilão, principalmente a 

combinação de lances e/ou propostas, será imediatamente comunicado a Autoridade Policial e 

ao Ministério Público, para que tomem as devidas medidas pertinentes, como previsto na Lei 

8.666/93:  

(...) Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa (...)  

 

Art. 93.  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 

multa. (...) Art. 95.  Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violência, 

grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: Pena - 

detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente 

à violência. Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste 

de licitar, em razão da vantagem oferecida.  
 

3 – DOS LANCES PRESENCIAIS 

3.1. Os interessados em participar do leilão poderão fazê-lo na modalidade PRESENCIAL. 

3.2. A modalidade PRESENCIAL ocorre mediante comparecimento do interessado ao local do 

leilão, na data e horário estabelecidos no edital. 

3.2.1. Na modalidade PRESENCIAL os lances são verbais e deverão ser ofertados 

no leilão pelos interessados ou seus procuradores, esses devidamente investidos por 
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procuração específica, conforme item 2.2 deste edital, e ocorrerão até se encerrarem, 

por preço igual ou superior à avaliação do bem. 

3.3. A modalidade presencial implicará na apresentação dos documentos listados nos itens 2.2.1, 

2.2.2 e 2.2.3 essenciais para a participação no leilão. 

3.3.1. Na modalidade PRESENCIAL a apresentação dos documentos ocorre no início 

da sessão de leilão, conforme item 2.2 deste edital. 

3.3.2. A não apresentação dos documentos especificados neste edital, implicará na 

imediata desqualificação do interessado para participação no leilão. 

4 – DA RETIRADA DOS BENS 

4.1. Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, após a comprovação do pagamento pelo 

arrematante, para a retirada dos bens, na forma do subitem 2.7.1, durante o horário de 

expediente, mediante prévio agendamento. Findo este prazo o arrematante perderá o direito aos 

bens adquiridos e o valor pago por estes, ficando o CIRSURES autorizado, desde já, a realizar 

a doação dos bens arrematados e não retirados no prazo estipulado. 

4.2. A retirada, por terceiros, dos bens arrematados só será permitida mediante procuração 

específica (pública ou privada devidamente autenticada), com firma reconhecida em cartório e 

com a cópia dos documentos de quem irá retirar. 

4.3. O lote arrematado deverá ser retirado na sua totalidade. 

4.4. Os bens serão leiloados no estado em que se encontram, não cabendo ao CIRSURES 

qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos ou providência referente ao transporte 

de bens leiloados, assim não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, bem como 

não serão aceitas desistências ou devoluções. 

4.5. Será emitido recibo pela Leiloeira, como comprovante do pagamento e entrega dos bens. 

4.6. A incidência de impostos, bem como, as despesas e outros encargos decorrentes da 

retirada, carregamento e transporte dos bens ou materiais, correrão por conta do arrematante. 

5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. O encerramento do processo de leilão ocorre com o recebimento do valor da arrematação e 

a entrega do bem móvel alienado. 
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5.2. Em decorrência de qualquer omissão do presente Edital, prevalecerá a Lei nº 8.666/93, suas 

alterações, e demais normas aplicáveis à hipótese, independente de menção expressa. 

5.3. Para informações, o edital estará disponível para apreciação no seguinte site 

www.cirsures.sc.gov.br ou por meio do telefone (48) 3465-0306. 

5.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Urussanga, estado de Santa Catarina, para solucionar 

eventuais litígios, com prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Urussanga/SC, 09 de setembro de 2020. 

 

Hélio Roberto Cesa 

Presidente do CIRSURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cirsures.sc.gov.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
 

1.1 É objeto de leilão previsto neste termo os bens móveis considerados inservíveis 
assim caracterizados: 

 

 

1.1.1 Os bens aqui mencionados serão vendidos no estado e condições em que se 
encontram pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não 
cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 
intrínsecas e extrínsecas. 
 

 

2.1 A alienação tem por objetivo arrecadar fundos de bens inservíveis ociosos do 
Consórcio Público. 
 

2.2 Evitar o perecimento e depreciação dos bens, os quais perderam a sua utilidade 
inicial e estão ociosos. Isto porque o equipamento de usina de asfalto, no qual continham os bens 
ora leiloados, tornou-se patrimônio imóvel e não mais necessitam dos pneus e aros para operar 
normalmente. 
 

2.3 Evitar o extravio e/ou perda dos bens, além de destiná-los ao fim que se propõem.  
 

 

3.1. O leilão será realizado na seguinte etapa, conforme abaixo: 
 

 Presencial: terá início às 9h, do dia 28 de setembro de 2020, na sede administrativa 

Lote Descrição dos Bens 
Estado de 

Conservação 
Lance Inicial 
da unidade 

001 

Conjunto com 9 (nove) unidades 
de pneus radial, com aros: 
 
- marca: Marshall 
- modelo: KRSO2e 
- dimensão: 275/80R/22,5 
- aro: aço 

Perfeito estado de 
conservação 
(pouco uso, 
aproximadamente 
400 quilômetros 
rodados) 

R$ 722,22 
(setecentos e 
vinte e dois 

reais e vinte e 
dois centavos) 
por conjunto 
(pneu e aro) 

1 – OBJETO 

2 - JUSTIFICATIVA 

3- DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO 
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do CIRSURES, localizada na Rua Vidal Ramos, nº 170, sala de licitações – nº 7, 
Centro Profissional Executivo, Bairro Centro, Município de Urussanga/SC, CEP 
88840-000. 

 

 

4.1 Os interessados poderão examinar os bens a serem leiloados no seguinte 
endereço: 

 

 Sede operacional do CIRSURES (aterro sanitário e usina de asfalto), localizado na 
Rodovia Municipal UR 06, Bairro Rio Carvão, Município de Urussanga/SC, CEP 88840-000, 
coordenada UTM X 659526.966918 - UTM Y 6846451.956298.  

 

4.2. Horário das 8h30min às 11h30min e de 13h30min às 16h30min, de segunda a sexta-feira, 

entre os dias 11 de setembro de 2020 e 25 de setembro de 2020. 

 

4.3. Os licitantes deverão conferir informações disponibilizadas, examinar, vistoriar detidamente 

os bens, tendo em vista que estes serão leiloados no estado em que se encontram. Quaisquer 

divergências quanto à descrição dos bens ou estado destes deverão ser peticionadas 

anteriormente ao leilão, não cabendo ao CIRSURES e ao leiloeiro qualquer responsabilidade 

posterior.    

5.1. Poderão participar do presente leilão pessoas jurídicas, devidamente inscritas no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, ou físicas (inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – 

CPF), possuidoras de documento de identidade oficial, maiores de 18 (dezoito) anos ou 

emancipadas, ou seus procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de 

mandato (este com firma reconhecida), ou cópia devidamente autenticada em cartório. 

 

5.2. No início da sessão, os interessados serão credenciados perante à leiloeira, com a 

apresentação dos documentos, na forma deste edital, sob pena de nulidade do lance. 

 

5.3. Empregados do CIRSURES e servidores dos Entes Consorciados, empresas que 

mantenham vínculo jurídico com empregados do CIRSURES e com o próprio CIRSURES não 

poderão ofertar lances.   

 

6.1 A Comissão Permanente de Licitação juntamente com a equipe de apoio estipulada 
pelo leiloeiro será responsável pela coordenação e acompanhamento do certame. 

4 – DA VISITAÇÃO E VISTORIA DE BENS 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6 – DOS PROCEDIMENTOS PARA O LEILÃO 
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6.2 O lote será arrematado pelo participante que ofertar o maior lance. 
 

6.3 Os lances iniciais deverão ser iguais ou maiores que os descritos no Laudo de 
Avaliação de Bens Inservíveis do CIRSURES. 
 

 

7.1 O lote será leiloado no estado de conservação que se encontra e conforme 
orientações do Termo, não cabendo ao CIRSURES e à Leiloeira qualquer responsabilidade 
quanto a conservação, reparos ou mesmo às providências referentes a retirada e transporte do(s) 
bem(ns) arrematado(s). 
 
7.2 Os interessados em participar do leilão poderão fazê-lo no dia e hora marcados 
para a realização do leilão, observando o valor mínimo para o objeto constante no  laudo de 
avaliação de bens inservíveis do CIRSURES, considerando-se vencedor o participante que 
oferecer o maior lance por estes. 
 
7.3 A não apresentação dos documentos especificados neste termo, na forma prevista 
no item 5 e do teor do edital, implicará a imediata desqualificação do interessado para 
participação no leilão. 
 

 

8.1. Após a assinatura da ficha de arrematação, que ocorrerá ao final da sessão de leilão, será 
lavrada ata na qual figurarão os bens vendidos, bem como a correspondente identificação dos 
arrematantes e em especial os fatos relevantes. 

 

 
9.1. A licitação não implica, necessariamente, proposta de venda por parte do Consórcio, 
podendo revogá-la em defesa do interesse público ou ainda anulá-la, se nela houver 
irregularidade, no todo ou em parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante provocação, bem 
como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento de propostas. 
 
9.2. A participação no presente leilão público implica, no momento em que o lance for 
considerado vencedor, a concordância e aceitação de todos os termos e condições deste, bem 
como submissão às demais obrigações legais decorrentes. 
 
9.3. Não serão reconhecidas pelo Consórcio quaisquer reclamações de terceiros, com quem 
venha o arrematante a transacionar o bem objeto da licitação. 
 
9.4. Serão aplicadas as normas da Lei Federal nº 8.666/93, com modificações posteriores, em 
todas as situações e nos casos omissos desse termo, bem como demais leis aplicáveis à 
hipótese. 
 
9.5. Reservamo-nos o direito de corrigir informações incorretas por motivos de erros gráficos. 

7 – DOS LANCES PARA ARREMATAÇÃO 

8 – DA ATA 

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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                                       ANEXO II 

                                         RELAÇÃO DOS BENS INSERVÍVEIS 

 
 

 

Lote Descrição dos Bens 
Estado de 

Conservação 

Avaliação 
mínima da 
unidade 

001 

Conjunto com 9 (nove) unidades de 
pneus radial, com aros: 
 
- marca: Marshall 
- modelo: KRSO2e 
- dimensão: 275/80R/22,5 
- aro: aço 

Perfeito estado de 
conservação (pouco 
uso, 
aproximadamente 
400 quilômetros 
rodados) 

 
R$ 722,22 

(setecentos e 
vinte e dois reais 

e vinte e dois 
centavos) por 

conjunto  
(pneu e aro) 


