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Edital de Leilão Público N° 001/2019  
 

A Prefeitura Municipal de Simões, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a quem interessar possa, ou a quem 
venha tomar conhecimento do presente Edital que, fará realizar no dia 08 de fevereiro de 2019, com início às 09:30 horas, na sede 

da Prefeitura Municipal, situada na Rua João Raimundo de Oliveira, s-n, centro, Simões - Piauí, Leilão Público para alienação 
de materiais recicláveis, conforme especificação constante do anexo I, no estado em que se encontram, conforme descrito no Anexo 
deste Edital, tudo em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, e nas seguintes condições: 

  
1. O bem, objeto deste Leilão, será vendido a quem oferecer o maior lance, reservando-se a Prefeitura o direito de não vendê-los, 
caso não seja atingido o preço mínimo atribuído ao bem.  
 
2. Para comandar o leilão foi designado o servidor Sr. José Solismar Ribeiro, em conformidade com o art. 53, caput, da Lei 8.666. 
 
3. Os bens estarão disponíveis para visitação na sede da Prefeitura Municipal de Simões, de segunda à sexta-feira nos horários de 
08h às 12:00 h. 
 
4. Poderá participar da presente alienação com modalidade leilão, qualquer pessoa física no pleno gozo de seus direitos civis, para 
tanto deverá apenas apresentar documentos pessoais RG e CPF ou Empresas com Personalidade Jurídica, para tanto deverá apenas 
apresentar documentos CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL ou MUNICIPAL, os documentos, obrigatoriamente deverão ficar no poder do 
leiloeiro durante o ato do leilão, após encerrado o pregão os documentos serão devolvidos;  
 
4.1 O bem será vendido À VISTA a quem maior lance oferecer, não inferior à avaliação, não cabendo ao Leiloeiro, nem à Prefeitura 
Municipal, qualquer responsabilidade quanto ao transporte dos bens vendidos;  
 
4.2 É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder permutar, vender, ou de qualquer forma negociar os seus lotes arrematados, 
antes do pagamento e emissão das notas de vendas. Não haverá em hipótese alguma, substituição de notas.  
 
5. As arrematações serão pagas À VISTA, no ato da compra, uma vez aceito os lances, os arrematantes ficam obrigados a entrar com 
um sinal de no mínimo 20% (vinte por cento) do valor da arrematação na hora do Leilão, e o restante, em 24 (vinte e quatro) horas, 
sob pena de ser cancelada a venda, perdendo nesse caso o sinal dado. (Art. 39, Dec. Fed. 21.981 de 17/10/1932).  
 
5.1 Sobre o valor das arrematações incidirão 5% (cinco por cento), a cargo do arrematante, referente à comissão do leiloeiro.  
 
5.2 O ICMS incidirá sobre todas as arrematações deste Leilão, no percentual devido. 
 
6. As arrematações pagas através de cheques, somente serão liberadas para entrega, após a compensação bancária. Não serão 
aceitos os pagamentos efetuados com cheques de fora da praça do Leilão, devendo os mesmos serem resgatados por ordem de 
pagamento ou depósitos ON LINE em conta, a ser informada no dia do Leilão. Os pagamentos não efetuados no ato do Leilão, 
implicarão ao arrematante faltoso às penas da Lei. Ocorrendo a declaração de inadimplência, a denúncia criminal e a execução judicial 
contra o mesmo;  
 
6.1. Independente das sanções jurídicas, os arrematantes que por ventura descumprirem os prazos de pagamentos estabelecidos, 
terão o valor total de suas arrematações, acrescido de multa equivalente a 1% (um por cento), por dia de atraso, até o terceiro dia 
útil, (contados da data de arrematação), quando então, será declarada sua inadimplência. Tais procedimentos serão também 
aplicados para os cheques devolvidos.  
 
7. Os compradores dispõem do prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data do Leilão para retirar do local o bem arrematado. Findo 
este prazo concedido, os compradores ficarão sujeitos ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento), por dia de atraso, 
calculada sobre o valor da arrematação, até o limite de 30 (trinta) dias a título de armazenagem, ultrapassado este prazo e 
permanecendo os bens no local, paga ou não a multa, a arrematação será cancelada e os bens serão revertidos ao patrimônio do 
Município de Simões, sem que caiba ao arrematante inadimplente, direito a restituição dos valores pagos, bem como da comissão 
do leiloeiro.  
 
7.1 Os bens arrematados serão liberados para retirada mediante apresentação do comprovante do recolhimento devido do ICMS.  
 
8. Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos, em especial, aos artigos 89 e 108, das sanções III e IV, da Lei 8.666 de 21/06/93, 
e do Artigo 335 do Código Penal Brasileiro: “Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por 
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meios ilícitos, estará incurso na pena de 06 (seis)meses a 02 (dois) anos de detenção, com as agravantes dos crimes praticados contra 
a administração pública e da violência”.  
 
8.1. A Prefeitura Municipal de Simões cientifica que poderá, de acordo com os prazos estabelecidos na Lei nº 8.666/93, retirar parte 
do bem postos a venda, ou ainda suspender a presente alienação sem que gerem direitos a terceiros.  
 
 
9. Cópia deste Edital, poderão ser retiradas na sede da Prefeitura Municipal de Simões, no horário das 8:30 às 12:30 horas.  
 
Prefeitura Municipal de Simões, 22 de janeiro de 2019. 

 
 
Presidente da CPL 

Secretário da CPL 
 
Membro da CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo I 

 
Relação de Bem do Leilão 

Edital N° 001/2019 
 

ITEM QUANT. DISCRIMINAÇÃO VALOR MÍNIMO 

01 65000kg PAPELÃO R$ 7800,00 

02 2000kg PLASTICO R$ 2000,00 

03 2000kg GARRAFA PET R$ 2000,00 

 
Prefeitura Municipal de Simões, 22 de janeiro de 2019. 
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Presidente da CPL 

Secretário da CPL 
 
Membro da CPL 

 


	2. Para comandar o leilão foi designado o servidor Sr. José Solismar Ribeiro, em conformidade com o art. 53, caput, da Lei 8.666.

