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EDITAL DE LEILÃO N.º 01/2017 

PROCESSO N.º 6121-01.00/17-8 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por 
intermédio de seu LEILOEIRO, designado pela Portaria n.º 020/SAF, de 04 de dezembro de 
2017, torna público que realizará licitação na modalidade LEILÃO, tipo MAIOR LANCE, 
para venda de veículos automotores inservíveis, nas condições estatuídas neste EDITAL e seu 
ANEXO, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, subsidiada pelas normas da Lei 
Estadual n.º 11.389/99, da Resolução de Plenário n.º 3.137/2015 e da Resolução de Mesa n.º 
976/2010 (e suas alterações), ambas da AL-RS. 

1. OBJETO 

Alienação de 04 (quatro) veículos automotores pertencentes à Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme especificações e 
condições previstas neste Edital e seu Anexo. 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO: 

A sessão do Leilão será pública, dirigida pelo Leiloeiro da AL-RS, assessorado por sua 
Equipe de Apoio, e realizar-se-á na data, horário e local a seguir determinados: 

Data de realização: 17 de janeiro de 2018. 

Horário de Início: 10 horas 

Local da Sessão Pública: Sala de Licitações – situada no 2º andar do Prédio 
Anexo ao Palácio Farroupilha (Praça Marechal Deodoro, 101, Porto 
Alegre/RS). 

Obs.: O Edital e seu Anexo estão disponíveis na página da Assembleia Legislativa na 
Internet, no endereço eletrônico: http://www.al.rs.gov.br/compras/ 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

3.1.  Os veículos automotores objeto deste Leilão, especificados no Anexo Único deste 
Edital, estarão expostos à visitação pública até o dia imediatamente anterior à realização do 
Leilão. Para tanto, os interessados deverão dirigir-se à Divisão de Transportes da Assembleia 
Legislativa do Estado do RS, situada no 1ª andar do Prédio Anexo ao Palácio Farroupilha 
(Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre/RS). 

3.2. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul declara-se responsável 
pelos bens levados a leilão, possuindo-os livres e desembaraçados de quaisquer ônus, 
assumindo total responsabilidade quanto à procedência e regular situação jurídica destes. 
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3.3. Correrão por conta do arrematante toda e qualquer despesa relativa à formalização da 
transferência de propriedade do veículo arrematado junto aos órgãos competentes. 

3.4. As despesas com frete e remoção dos veículos arrematados correrão à conta do 
licitante vencedor, em cada lote, não cabendo à AL-RS quaisquer ônus após a definição da 
venda. 

3.5. Os veículos automotores serão vendidos no estado e condições em que se 
encontram, pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não 
cabendo, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 
intrínsecas ou extrínsecas. 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO 

4.1. Poderão participar deste Leilão pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos ou 
emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), ou pessoas jurídicas, inscritas 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), e que atendam a todas as exigências 
estabelecidas neste Edital. 

4.1.1. Somente poderá participar dos lances o próprio licitante ou seu procurador, se 
pessoa física, ou o representante legal da licitante, se pessoa jurídica, devidamente 
credenciado, nos termos do item 6 e subitens deste Edital. 

4.2. Não será admitida neste leilão a participação, direta ou indireta, de servidores 
e/ou dirigentes desta Assembleia Legislativa do Estado do RS. 

5. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO 

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Leilão, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital. 

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que não encaminhar, 
por escrito, o pedido até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Leilão, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

5.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o impugnante de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

5.4. Mais informações sobre o Edital poderão ser obtidas junto à Central de Compras e 
Contratos/DCAP, pelo telefone (0XX51)3210-1040, no horário de expediente. 

5.5. Solicitações de esclarecimentos, assim como pedidos de impugnação, deverão ser 
remetidos à Central de Compras e Contratos (situada no 2º andar do Prédio Anexo ao Palácio 
Farroupilha) pelo e-mail. 

5.6. Ao solicitante será encaminhada resposta por escrito, também via e-mail. 

5.7. A Assembleia Legislativa do Estado do RS dará ciência pela Internet das consultas e 
respostas que julgar de interesse comum, ou daquelas que ensejarem alteração de qualquer 
informação constante do Edital, por meio do seguinte endereço:  

http://www.al.rs.gov.br/compras/ 
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6. CREDENCIAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 

6.1. O credenciamento será realizado no início dos trabalhos, antecedendo à fase de lances 
verbais, sendo condição obrigatória à participação dos licitantes neste Leilão. 

6.2. Todos os interessados deverão apresentar os seguintes documentos, para fins de 
credenciamento, sendo requisito à efetiva participação no certame: 

a) cópia da Cédula de Identidade (ou documento equivalente) e cópia da prova de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) - para pessoas físicas;  

b) cópia do Estatuto/Contrato Social (ou documento equivalente) - para pessoas 
jurídicas; 

c) cópia da prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) – 
para pessoas jurídicas; 

Obs.: Deverão ser apresentados os originais dos documentos acima listados 

juntamente com as respectivas cópias, a fim de que se proceda à conferência e à 

autenticação da documentação por parte do Leiloeiro e sua Equipe de Apoio. 

6.3. Os representantes das pessoas jurídicas participantes, caso não sejam sócios, deverão 
apresentar instrumento de procuração outorgada pelo(s) sócio(s) ou diretor(es) com poderes 
específicos para representá-las no leilão, tais como: formular ofertas e lances de preços, 
assinar declarações e propostas, receber intimações e notificações, interpor ou abrir mão do 
direito de interpor recursos, bem como para a prática dos demais atos pertinentes ao certame 
em nome de sua representada. 

6.3.1. A procuração por instrumento particular deverá ter firma reconhecida em 
cartório e ser acompanhada de cópia do ato constitutivo da sociedade empresária ou 
simples, que comprove a legitimidade do outorgante. 

6.3.2. A procuração por instrumento público dispensa a apresentação do ato 
constitutivo acima referido. 

6.3.3. Se a representação da sociedade empresária ou simples interessada couber a 
sócio-gerente, diretor ou proprietário, o representante deverá apresentar cópia do ato 
de constituição de tal sociedade ou do ato de investidura que o habilite, o qual deverá 
prever expressamente a outorga de poderes suficientes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência dessa investidura. 

6.4. Cada representante credenciado poderá representar somente uma licitante. 

6.5. A falta ou incorreção dos documentos mencionados implicará o não credenciamento 
da licitante pessoa jurídica e, consequentemente, sua não inscrição como participante do 
certame, enquanto não for suprida a falta ou sanada a incorreção, o que poderá ser feito até o 
horário estabelecido pelo Leiloeiro para o início do Leilão. 

6.6. No caso de pessoa física, a licitante poderá fazer-se representar por procurador, que 
deverá identificar-se exibindo a respectiva cédula de identidade (ou documento equivalente) e 
apresentar credencial (procuração) com a menção expressa da outorga de amplos poderes para 
representá-la no leilão, tais como: formular ofertas e lances de preços, assinar declarações e 
propostas, receber intimações e notificações, interpor ou abrir mão do direito de interpor 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 
CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATOS 

 

 4

recursos, bem como para a prática dos demais atos pertinentes ao certame em nome de sua 
representada. 

6.6.1. A procuração por instrumento particular deverá ter firma reconhecida em 
cartório. 

7. ETAPA DE LANCES VERBAIS E JULGAMENTO DOS BENS 

7.1. O Leilão será julgado pelo critério de MAIOR LANCE, desde que o valor, em cada 
lote, seja superior ao da avaliação correspondente. 

7.2. O lance inicial deverá ser superior ao valor mínimo de lance fixado para cada um 
dos quatro lotes, de acordo com a tabela constante no item 1 do Anexo Único deste 
Edital. 

7.3. Não será permitida a arrematação de bem por valor inferior ao da avaliação nos 
respectivos lotes. 

7.4. O Leiloeiro ofertará o lote, indicando o valor mínimo do lance inicial, e aguardará a 
manifestação espontânea e verbal de cada licitante credenciado interessado em ofertar maior 
valor em relação ao preço inicial do lote em questão (lance).  

7.4.1. Durante o Leilão podem ser realizadas ofertas verbais sucessivas de lances para 
cada lote, sempre com valores que superem o lance anteriormente efetuado.  

7.4.2. Não serão admitidos lances com valores idênticos ou que visem a igualar a 
oferta de algum interessado. 

7.4.3. Poderá ser estipulado um percentual ou valor (em R$) mínimo de diferença entre 
os lances verbais sucessivos, com vistas à agilidade do processo, a critério do 
Leiloeiro, contanto que haja a concordância de todos os participantes. 

7.5. Todos os lances anunciados verbalmente pelos licitantes serão devidamente 
registrados em planilha de controle, a qual será anexada a ata da sessão, referida no item 8 
deste Edital. 

7.6. A disputa de cada lote será encerrada quando, após o último lance ofertado, for 
questionado pelo Leiloeiro por três vezes consecutivas sobre a possibilidade de lance 
superior, sem manifestação positiva dos participantes. Neste caso, será declarado 
arrematado o respectivo lote em favor do participante com o maior lance ofertado. 

7.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 
às penalidades constantes neste Edital. 

7.8. O(s) lote(s) em que não houver oferecimento de lance(s) acima do mínimo inicial 
estipulado neste Edital, será(ão) declarado(s) frustrado(s) pelo Leiloeiro, ficando a cargo da 
AL-RS eventual marcação de nova data para sessão de Leilão do(s) respectivo(s) lote(s). 

8. ATA DA SESSÃO 

8.1. Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual constarão os lotes 
vendidos, a correspondente identificação dos participantes e dos arrematantes nos respectivos 
lotes, bem como observações relevantes, eventuais recursos apresentados e demais 
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ocorrências que interessarem ao julgamento da presente licitação. 

8.2. A ata será assinada pelo Leiloeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e licitantes 
credenciados presentes. 

9. ARREMATAÇÃO DOS BENS E PAGAMENTO 

9.1. Não havendo interposição de recurso, os lotes arrematados serão pagos pelos 
respectivos arrematantes em uma única parcela, até o primeiro dia útil subsequente à sessão 
de leilão, para crédito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme 
dados bancários a serem fornecidos no Departamento de Orçamento e Finanças (situado no 2º 
andar do Prédio Anexo ao Palácio Farroupilha). 

9.2. Caso o pagamento seja efetuado por meio de cheque, somente após a efetiva 
compensação deste será autorizada, por parte da Superintendência Administrativa e 
Financeira da AL-RS, a liberação do bem arrematado. 

9.3. O comprovante do depósito efetuado em favor desta Assembleia Legislativa 
deverá ser entregue ao Leiloeiro da AL-RS no prazo máximo de 24h (vinte e quatro 
horas), a contar do prazo estipulado no subitem 9.1 deste Edital. 

9.4. Uma vez comprovado o pagamento, será emitida uma “Certidão de Arremate” pela 
Superintendência Administrativa e Financeira (autoridade competente da AL-RS), a ser 
apresentada pelo arrematante quando da retirada do respectivo bem, de acordo com o 
estipulado no item 10 deste Edital. 

9.5. Após a arrematação, que se consuma com a declaração de encerramento dos lances 
por parte do Leiloeiro, não será aceita em nenhuma hipótese a desistência dos arrematantes 
quanto aos lotes arrematados, sob pena de aplicação das sanções previstas no item 13. 

9.6. Se o licitante vencedor, em cada lote, não efetuar o pagamento do bem arrematado 
dentro do prazo determinado no subitem 9.1, sem justificativa formalmente aceita pela AL-
RS, a sessão do Leilão será retomada, em data a ser definida pelo Leiloeiro, e os demais 
participantes serão convocados para proposição de novos lances e negociação com o Leiloeiro 
no que toca ao respectivo lote retomado.  

9.7. A transferência da propriedade, bem como todas as despesas de tradição do veículo, 
correrão à conta do respectivo arrematante, cabendo a esta Assembleia Legislativa do Estado 
do RS, por intermédio da Divisão de Transportes, somente fornecer a documentação 
necessária. 

9.8. O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN do Estado do Rio Grande do Sul o 
veículo arrematado para sua propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua 
retirada, conforme disposto no artigo 123, inciso I e parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 9.503/97 
(Código de Trânsito Brasileiro), sob pena do veículo ser recolhido. 

9.8.1.  O não cumprimento da obrigação acima referida implicará ainda: o 
cancelamento do negócio, a retomada do veículo pela AL-RS e a perda dos valores já 
pagos pelo arrematante, ficando a cargo da Divisão de Transportes o controle sobre a 
efetivação dessa transferência. 

9.9. O arrematante obriga-se, também, a remover por completo todo e qualquer 
elemento que identifique o veículo automotor como pertencente à Assembleia Legislativa 
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do Estado do Rio Grande do Sul, após a concretização da alienação. 

9.10. É vedado ao arrematante do lance vencedor, em cada lote, ceder, permutar, vender, ou 
de qualquer forma negociar os seus lotes arrematados, antes do pagamento e da conseguinte 
entrega do bem.  

10. RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS 

10.1. Não ocorrendo interposição de recurso, a entrega dos veículos automotores aos 
respectivos arrematantes dar-se-á a partir do 6º (sexto) dia útil subsequente à realização do 
Leilão, desde que devidamente comprovado o pagamento correspondente, devendo ser 
retirado o bem no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do prazo supracitado. 

10.1.1. A retirada dos veículos automotores em cada lote será concretizada 
mediante a apresentação de “Certidão de Arremate” por parte dos respectivos 
arrematantes, consoante referido no subitem 9.4. 

10.1.2. Na hipótese de pagamento por cheque, só ocorrerá a entrega do bem após a 
confirmação da compensação deste, com o pagamento decorrente. 

10.2. Caso a retirada tenha sido delegada a um representante de pessoa física ou jurídica, 
será necessária a apresentação de procuração outorgada para este fim, aos moldes da 
procuração referida nos subitens 6.3 e 6.6. 

10.3. A retirada do bem arrematado ocorrerá mediante agendamento prévio com a  
Divisão de Transportes da AL-RS, em dia, horário e local a serem combinados com o 
responsável daquela Divisão. 

10.4. A entrega do veículo será efetuada por responsável da Divisão de Transportes, 
juntamente com o Certificado de Registro de Veículo – CRV, devidamente preenchido e com 
as assinaturas do arrematante e de responsável em nome da Assembleia Legislativa do Estado 
do RS. 

10.4.1. A entrega acima referida deverá ser registrada em Termo de Recebimento 
assinado pelo arrematante, ou seu representante legal, no qual deve constar que foram 
recebidos o automóvel e o CRV naquela ocasião. 

10.4.2. As despesas decorrentes do reconhecimento da firma do representante da 
Assembleia Legislativa aposta no CRV (Autorização para Transferência) correrão por 
conta do arrematante, conforme os valores cobrados pelo Ofício de Registro Civil das 
Pessoas Naturais. 

10.5. Será emitido pela AL-RS em favor do arrematante, em cada lote, um recibo da 
alienação do respectivo veículo. 

10.6. A não retirada do bem arrematado no prazo estabelecido no subitem 10.1, redundará 
na aplicação de multa diária, conforme previsto no subitem 13.3. 
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10.6.1. Após o prazo máximo estipulado de 10 (dez) dias úteis, a não retirada do 
veículo automotor, sem justificativa fundamentada encaminhada por parte do 
arrematante do lote respectivo, será considerada como abandono, retornando o bem 
para ser leiloado em outra oportunidade, sem direito à restituição do valor pago pelo 
arrematante e sem prejuízo das sanções previstas no subitem 13.4. 

10.7. Os bens permanecerão na posse e guarda da AL-RS até sua efetiva entrega aos 
adquirentes. 

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO LEILÃO 

11.1. Caberá ao Leiloeiro a adjudicação de cada lote ao respectivo arrematante, e ao 
Superintendente Administrativo e Financeiro a homologação do certame. 

11.2. Na hipótese de interposição de recurso e, após sua decisão, caberá ao Superintendente 
Administrativo e Financeiro a adjudicação e homologação do certame, assim como a 
determinação para entrega dos bens arrematados ao licitante vencedor, em cada lote. 

11.3. Uma vez homologado o Leilão, o Departamento de Compras, Almoxarifado e 
Patrimônio (DCAP) e o Departamento de Orçamento e Finanças (DOF) da Assembleia 
Legislativa do Estado do RS encarregar-se-ão das baixas no sistema de controle patrimonial e 
contábil dos bens arrematados, respectivamente, em consonância com o disposto no art. 4º da 
Resolução de Mesa n.º 976/2010 da AL-RS. 

12. RECURSOS 

12.1. Ao final da sessão, após declarado o vencedor, em cada um dos lotes, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em 
ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação das razões escritas, ficando as demais participantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos eletrônicos. Para tal, 
deverá ser requisitada cópia do processo eletrônico pelo e-mail: compras@al.rs.gov.br 

12.2. As razões recursais poderão ser efetuadas na própria sessão e, se orais, serão reduzidas 
a termo em ata, facultado ao Leiloeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Leiloeiro à vencedora, em cada 
lote. 

12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

12.5. Decididos os recursos, a licitante vencedora do lote correspondente será notificada 
para efetuar o pagamento da arrematação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nas condições 
previstas nos item 9 e 10 deste Edital.  

12.6. Efetuado e comprovado o pagamento devido, será feita a entrega do respectivo bem 
arrematado à licitante vencedora de cada lote, após emissão de ‘Certidão de Arremate’, por 
parte do Superintendente Administrativo e Financeiro da AL-RS. 
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13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. A falta de pagamento do valor da arrematação sujeita a licitante às seguintes 
penalidades: 

a) pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do lance 
final; 

b) suspensão do direito de participar de leilões realizados pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida tão logo ocorra o ressarcimento pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 
anterior. 

13.2. Caracterizada a hipótese de aplicação das penalidades elencadas na letras “a” e “b” do 
subitem anterior, nos termos do art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, a arrematante será 
notificada da abertura do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para manifestar-se. No caso 
previsto na letra “c”, a licitante será notificada da faculdade de interposição de recurso, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

13.3. A não retirada dos bens arrematados implicará multa diária no percentual de 1% (um 
por cento) sobre o valor o bem. 

13.4. Não cumprido o prazo máximo estabelecido no subitem 10.1, a título de cláusula 
penal, o arrematante perderá, em favor da Assembleia Legislativa, a importância recolhida, 
ocasionando, ainda, a sua desclassificação do certame com a consequente perda do bem 
arrematado. 

13.5. As sanções previstas nos subitens 13.1 são aplicáveis também às licitantes que se 
envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão. 

14. RESPONSÁVEL(EIS) PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

14.1. Solicitante: Divisão de Transportes da AL-RS. 

14.2. Responsável pelo Termo de Referência: Vanessa Albertinence Lopez – Coordenadora 
da Divisão de Patrimônio/DCAP. 

14.3. Responsável pela avaliação e guarda do objeto: Carlos Cogo – Coordenador da 
Divisão de Transportes. 

15. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 

O enquadramento da receita decorrente da adjudicação do objeto deste Leilão, apontado pelo 
Departamento de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa nos autos do processo, é o 
seguinte: 2.215.00.00.0000 – ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. 
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16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. É facultada ao Leiloeiro ou à autoridade competente da AL-RS, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 

16.1.1. É facultado, ainda, o direito de adiar, mediante despacho fundamentado, a 
presente licitação, sem que aos participantes caiba qualquer indenização. 

16.2. O Superintendente Administrativo e Financeiro da AL-RS (autoridade competente) 
poderá revogar a licitação, por razões de interesse público derivado de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 

16.2.1. A anulação do procedimento induz à da adjudicação. 

16.3. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do certame. 

16.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do Leilão na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do Leiloeiro em contrário. 

16.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente normal na Assembleia Legislativa. 

16.6. As normas que disciplinam este Leilão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as licitantes, sem comprometimento da segurança da futura 
adjudicação. Os casos omissos serão resolvidos pelo Leiloeiro durante a sessão. 

16.7. Os interessados poderão obter mais informações conforme indicado no Anexo I, item 
3 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS. 

16.8. Este Edital foi aprovado pela Procuradoria da Assembleia Legislativa (Promoção n.º 
36.932/2017) e pela Seccional da Contadoria e Auditoria Geral do Estado – CAGE – junto à 
Assembleia Legislativa (Informação CAGE/SCPL n.º 107/2017). 

16.9. É parte integrante deste Edital um ANEXO ÚNICO, contendo as Especificações 
Técnicas dos bens objeto de leilão; 

16.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do 
Sul, para discussão de eventuais litígios oriundos da presente licitação. 

 
Porto Alegre, 29 de dezembro de 2017. 

 

 

Ricardo Germano Steno, 

Leiloeiro da AL-RS. 
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ANEXO ÚNICO 

EDITAL DE LEILÃO N.º 01/2017 

PROCESSO N.º 6121-01.00/17-8 

OBJETO: 

Alienação de 04 (quatro) veículos automotores pertencentes à Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme especificações e 
condições previstas neste Edital e seu Anexo. 

1. DESCRIÇÃO DOS BENS E VALOR (LANCE) MÍNIMO PARA 
ARREMATAÇÃO DE CADA LOTE: 

1.1. LOTE 1: 

Descrição 
do Bem 

Marca/ 
Modelo/ Cor 

Ano Chassi  
n.º 

Código 
Renavam 

Quilometragem 
(Km) 

Lance Inicial 
Mínimo 

Automóvel,  
Placas IQJ – 
1042 

GM/ ZAFIRA 
ELEGANCE, 
cor preta 

2009/ 
2010 

9BGTU7
5O0AO1
71068 

18092914
-3 

103.833 Km  R$ 7.000,00 

1.2. LOTE 2: 

Descrição 
do Bem 

Marca/ 
Modelo/ Cor 

Ano Chassi 
n.º 

Código 
Renavam 

Quilometragem 
(Km) 

Lance Inicial 
Mínimo 

Automóvel,  
placas  
ITX - 7205 

FIAT/ LINEA 
ESSENCE 1.8 
cor preta 

2012/ 
2013 

9BD1105
BDD1557
143 

00503849
162 

64.597 Km R$ 26.051,66 

1.3. LOTE 3: 

Descrição 
do Bem 

Marca/ 
Modelo/ Cor 

Ano Chassi 
n.º 

Código 
Renavam 

Quilometragem 
(Km) 

Lance Inicial 
Mínimo 

Automóvel,  
placas  
ITY – 0311 

FIAT/ LINEA 
ESSENCE 1.8 
cor preta 

2012/ 
2013 

9BD1105
BDD1557
197 

00504295
136 

68.311 Km R$ 26.051,66 
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1.4. LOTE 4: 

Descrição 
do Bem 

Marca/ 
Modelo/ Cor 

Ano Chassi 
n.º 

Código 
Renavam 

Quilometragem 
(Km) 

Lance Inicial 
Mínimo 

Automóvel,  
placas  
ITX – 7187 

FIAT/ LINEA 
ESSENCE 1.8 
cor preta 

 
2012/ 
2013 

 
9BD1105
BDD1557
205 

 
00503848

166 

 

43.773 Km 
 

R$ 26.051,66 

2. LOCAL E HORÁRIO PARA EXAME DOS VEÍCULOS (VISITAÇÃO)  

2.1. Conforme referido no subitem 3.1 deste Edital, os bens que integram o presente Leilão 
estarão expostos à visitação pública até o dia anterior à sessão de abertura da licitação, de 2ª a 
6ª-feira, no horário de expediente, em um dos estacionamentos utilizados por esta Assembleia 
Legislativa – a chamada “Garagem Gigante”. 

2.2. Todo e qualquer interessado em proceder à visita aos veículos objeto do presente 
leilão deverá dirigir-se à Divisão de Transportes da Assembleia Legislativa, situada na 
garagem interna do Palácio Farroupilha (Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre/RS), 
identificar-se e aguardar a designação de um servidor dessa Divisão, o qual irá conduzir e 
acompanhar o interessado até o local de exposição dos veículos, referido no subitem anterior. 

2.3. Poderá, ainda, ser realizado agendamento prévio junto à Divisão de Transportes, pelos 
fones (51) 3210-2807 ou 3210-2817, com vistas à marcação de horário para visita aos 
veículos acima descritos, observado o disposto nos subitens anteriores.  

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS 

Os interessados poderão obter mais informações sobre as especificações dos veículos 
automotores objeto deste Leilão junto à Divisão de Transportes, no horário de expediente, 
com a Sr. Carlos Cogo, pelo telefone (51) 3210-2807, ou pelo e-mail: transportes 
@al.rs.gov.br 


