
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO DE LEILÃO DE BENS PÚBLICOS 
 

EDITAL  

 

O Município de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, torna 

público que por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

e por meio da COMISSÃO DE LEILÃO DE BENS PÚBLICOS, realizará leilão de 

bens públicos " ELETRÔNICO" N° 01/2022, sob o critério de "MAIOR PREÇO 

POR LOTE", por meio do site: www.rofremleiloes.com.br e 

www.presidentekennedy.es.gov.br,  para desfazimento de bens públicos 

inservíveis , conforme Processo n° 32.659/2019 e lotes em anexo I , devidamente 

aprovado pela autoridade competente. O leilão será realizado por Leiloeiro 

Oficial contratado, Sr. Ronald de Freitas Moreira (JUCEES nº 069/2020) e regido 

de acordo com dispositivos legais da Lei Federal 8.666/93, com modificações 

posteriores, que fará realizar no dia conforme site www.rofremleiloes.com.br, 

bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas no 

presente Edital. 

 

1 - DO OBJETO: 

 1.1 - É objeto de Leilão previsto neste Edital os bens móveis considerados 

inservíveis assim caracterizados conforme site www.rofremleiloes.com.br com 

os preços mínimos ou em folder distribuídos. 

2 - DO HORARIO, DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO comercial 

conforme site ou folder de propaganda: 

2.1 - Local do Leilão: Online, pelo site www.rofremleiloes.com.br 

2.2 - Horário do Leilão: 13:00h 

2.3 - Data do Leilão: 02/02/2022 

3 - DO HORÁRIO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA VISITAÇÃO: 

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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3.1 - Os bens do objeto deste Leilão poderão ser visitados no dia 26, 27 

e 28 de janeiro de 2022, três dias antes da data do leilão pelos interessados no 

local, horário e data especificados: 

           3.1.1 – LOTES 01 à 07: Almoxarifado Municipal, situado na Avenida 

Orestes Bahiense, s/n, Centro, Presidente Kennedy/ES. 

           3.1.2 - LOTES 08 à 17: Galpão ao lado da Escola Bery Barreto de Araújo, 

Secretaria Municipal de Educação, situado rua projetada, s/n, bairro Jaqueira. 

           3.1.3 - LOTES 18 à 41: Secretaria Municipal de Transporte e Frota, 

situado na Rod. ES 162, KM 20, Pátio  externo anexo,  Centro, Presidente 

Kennedy/ES.  

          3.1.4 – Horário: 08:00h às 11:00h e 13:00 às 16:00h no dias 26 e 27 de 

janeiro de 2022 e no dia 28 de 08:00h as 12:00h 

           3.1.5 – Dias úteis, fica pré-estipulado três dias antes do leilão conforme 

funcionamento da Prefeitura, iniciando a realização do leilão, encerra a visitação. 

              3.2 - Os licitantes deverão examinar detidamente os veículos face às 

exigências do DETRAN, no que se refere a plaquetas, etiquetas autodestrutivas, 

numeração do motor, numeração dos vidros, ano de fabricação, tendo em vista 

que todo e qualquer bem serão vendidos no estado em que se encontra. 

Quaisquer divergências deverão ser peticionadas anteriormente ao Leilão, não 

cabendo à Contratada/Contratante e leiloeiro qualquer responsabilidade. 

3.3 – CONDIÇÕES PARA VISITAÇÃO E RETIRADA: Somente com 

HORA MARCADA e HORÁRIO PRÉ-ESTIPULADO, telefone de contato (28) 

3535-1900. 

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO ONLINE: 
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4.1- Poderão oferecer lances pessoas físicas, inscritas no Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF, possuidoras de documento de identidade - RG, capazes 

nos termos da Lei Civil e Pessoas Jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

     4.1.1 - No cadastro pessoal realizado no site www.rofremleiloes.com.br, o 

arrematante deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) se pessoa física: 

1. Documentos de identificação - CPF e Carteira de Identidade – RG. 

2. Comprovante de Emancipação, quando for o caso. 

3. Comprovante de Residência.  

b) se pessoa jurídica: 

1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas – CNPJ. 

2. Documentos de Identidade e credenciamento do representante: 

CPF, RG e Autorização (Procuração Autenticada). 

3. Alvará de Funcionamento 

          4. Caso possua o RAF anexar no cadastro para a compra de lotes 

que estejam classificados como sucata em caso de veículos. 

        4.2 – Os servidores públicos do município de Presidente Kennedy não 

poderão participar do leilão na condição de arrematantes, nos termos do artigo 

9°, III da lei federal n°8.666/93. 

       4.3 - A simples oferta de lance implica aceitação expressa pelo licitante de 

todas as normas e condições estabelecidas neste Edital. 

5 - DOS LANCES DA ARREMATAÇÃO: 

http://www.rofremleiloes.com.br/
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          5.1 - Os bens serão leiloados na plataforma do site 

www.rofremleiloes.com.br eles serão liberados lote a lote, com cronometro de 

disputa de 45 (quarenta e cinco segundos), iniciando-se novamente a cada 

lance, fechando o lote, o leilão do próximo lote inicia em 5 (cinco) segundos, 

havendo disputa o tempo se estende até o fechamento, o leilão termina quando 

o último lote for fechado ou vendido. 

5.1.1 - Os bens serão leiloados um a um no estado de conservação 

que se encontram, não cabendo à Contratante/Contratada e ao leiloeiro 

qualquer responsabilidade quanto a conservação, reparos ou mesmo as 

providências referentes à retirada e transporte do (s) bem (ns) arrematado (s). 

5.2 Os lances serão online através do site www.rofremleiloes.com.br 

observando o valor mínimo para o objeto constante do item 1 desse Edital, 

considerando-se vencedor o participante que oferecer o maior lance por lote. 

5.3 - É proibido ao arrematante, ceder, permutar, vender ou negociar, sob 

qualquer forma, o bem arrematado antes da retirada do mesmo no prazo, 

salvo  as condições estabelecido nos itens 6.5 e 7.2 deste Edital. 

5.4. O arrematante de veículo vendido com direito à circulação não deverá 

fazer alterações ou melhorias no veículo arrematado antes da transferência 

no órgão executivo de trânsito do Estado (DETRAN), sob pena de não ser 

ressarcido dos gastos efetuados caso a arrematação seja cancelada por 

quaisquer motivos. 

5.5. Uma vez aceito o lance em nenhuma hipótese se admitirá a sua 

desistência. 

 

6 - DO PAGAMENTO: 

6.1 - O valor arrecado dos lances referentes aos lotes serão pagos 

integralmente via depósito em favor da Prefeitura Municipal de Presidente 
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Kennedy-ES. Fica estipulado o prazo de 08 (oito) dias corridos, contados após 

a realização do leilão para pagamento, sendo a comissão dos 5% (cinco por 

cento) devidamente paga ao leiloeiro no prazo de 24 horas, conforme decreto-

lei n° 21981/32 e decreto n°22.427/33, o mesmo garante a compra do bem. 

6.2 - Cabe ao arrematante o pagamento integral de mais 5% (cinco por 

cento) devidos ao Leiloeiro no prazo estipulado item 6.1, por meio de cheque 

nominal em favor do Leiloeiro ou TED. Em caso de sustação ou devolução do 

cheque por parte do arrematante, seja por insuficiência de fundo ou outros, o 

mesmo será encaminhado, para as providencias jurídicas, uma vez que cabe ao 

leiloeiro a cobrança de 20% do valor arrematado a título de multa, mais 5% (cinco 

por cento) de comissão, conforme artigo 39 capitulo II (retirar), decreto nº 21.981 

– Código Comercial Brasileiro. 

6.2.1 - Das contas para deposito dos lotes arrematado em favor do 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES; 

6.2.1.1 - Prefeitura municipal de Presidente Kennedy (PMPK); 

BANCO BANESTES - AG: 0162 – C/C: 2641919-2 – CNPJ: 27.165.703/001-26. 

 

6.2.1.2 - Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS); 

BANCO BANESTES - AG: 0162 - C/C: 2641878-0 - CNPJ: 10.427.499/0001-71. 

           6.2.1.3 - Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS); 

 BANCO BANESTES - AG: 0162 – C/C: 3200791-6 – CNPJ: 16.899.018/0001-

07. 

6.2.1.4 – Secretaria Municipal de Educação (SEME); 

BANCO BANSTES - AG: 0162 – C/C: 3200785-8 – CNPJ: 30.882.308/0001-79. 

6.2.2 – Da conta para deposito dos 5% (cinco por cento) devidos ao 

Leiloeiro; 

Conta do leiloeiro: Nubank, Agência 0001, conta 2685022-8, Banco 

0260 ou Pix 927.120.456-53 
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6.3 – O não pagamento do lote pelo arrematante é cabível de processo e 

multa de 20% do valor arrematado por parte da Prefeitura. 

6.4 – As Notas de Arrematação serão emitidas (2 dias úteis depois do 

pagamento) em nome do arrematante, caso haja mudança de titular, fica 

estipulado o prazo de antecedência mínima de 24 horas da liberação. 

6.5 – A emissão de Nota de Arrematação em nome de terceiros e o 

pagamento com cheque de terceiros só poderá ser aceito mediante a solicitação 

feita por e-mail (ronaldfmoreira@gmail.com), tendo como anexo os documentos, 

RG, CPF ou CNH e comprovante de endereço, além do número para contato e 

e-mail da pessoa que está sendo solicitado o novo documento. Será cobrado 

uma taxa administrativa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).  

6.6 – O prazo de pagamento poderá ser prorrogado mediante autorização 

da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy para fins de ajuste e finalização 

do processo de venda em leilão. 

7 - DO PRAZO PARA RETIRADA DO BEM PELO ARREMATANTE OU POR 

SEU PROCURADOR: 

 

7.1 - O objeto arrematado será retirado pelo arrematante somente após 

compensação bancária paga a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e ao 

Leiloeiro, durante o horário de expediente, quando lhe será entregue o 

documento necessário para transferência de propriedade; no caso de 

pagamento em dinheiro, o objeto será entregue ao arrematante junto com a 

documentação respectiva, após a realização do leilão e confirmação do 

pagamento por parte do município de Presidente Kennedy-ES. 

7.2 – A retirada do bem arrematado por terceiros só será permitida 

mediante a apresentação de autorização por escrito do arrematante, 
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devidamente assinada e com firma reconhecida, que poderá ser enviada pelo 

correio. 

7.3 – No caso de veículos, é de responsabilidade do arrematante, antes 

de funcionar (se for o caso), verificar a necessidade de óleo, combustível, dentre 

outros, responsáveis pelo pleno funcionamento. A Contratante/Contratada e o 

leiloeiro não se responsabilizam por avarias decorrentes desta omissão, uma vez 

que os bens serão vendidos no estado em que se encontram. 

7.4 – É de responsabilidade da Contratada e Leiloeiro somente a 

expedição da Carta/Nota de Arrematação que será entregue ao arrematante e, 

a mesma possui fé pública. Caso o arrematante necessitar de Nota Fiscal para 

transporte ou outros, deverá providenciar junto à arrecadação fazendária da 

cidade ou prefeitura, sendo de sua inteira responsabilidade os custos. 

7.5 – Após realização do pagamento e emissão da nota fiscal, confirmada 

por e-mail a prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, o prazo para retirada 

será de 10 dias, caso contrário, o bem volta a pertencer a este Município.   

 

8 – DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE: 

 8.1 - A transferência de propriedade, bem como a retirada dos 

documentos junto a Prefeitura e todas as despesas com remoção do bem, 

correrão por conta do arrematante. 

8.2 - O arrematante responderá pelos tributos e multas incidentes sobre o 

objeto arrematado após a data do Leilão, se houver. 

8.3 - O arrematante de veículo deverá transferi-lo junto ao órgão 

competente para sua propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua 

retirada, sendo responsável em providenciar junto a Prefeitura toda e qualquer 
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documentação para a transferência, verificando o prazo e vencimento dos 

documentos. 

8.4 – caso seja de interesse do arrematante a (s) documentação (ões) do 

bem (ns) arrematado (s) poderá (ao) ser (em) enviada (s) via correio por carta 

registrada – AR, para o endereço fornecido pelo arrematante, constante do 

Termo de Compromisso e Nota de Arrematação, ficando ciente que o correio 

entregará somente ao titular da correspondência (destinatário). A Contratada / 

Contratante e o Leiloeiro não se responsabilizam por extravios e ou devolução 

de correspondências. 

9 - DA ATA: 

9.1 – Após os tramites do Leilão, será lavrada Ata, na qual figurarão os 

bens vendidos, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e 

em especial os fatos relevantes. 

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1 – A Contratante poderá retirar, ou remanejar, parte dos lotes ou total 

dos mesmos, a qualquer tempo, sem que isso gere direito a terceiros. 

10.2 - O Edital de Leilão poderá ser alterado até a data do pregão e o 

interessado deverá acompanhar as possíveis atualizações por meio dos sites 

mencionados no item acima ou na abertura do leilão. 

10.3 - Serão aplicadas as normas da Lei Federal nº 8.666/93, com 

modificações posteriores, em todas as situações e nos casos omissos desse 

Edital. 

10.4 - Todos os leilões realizados por ambiente virtual estão sujeitos a 

problemas decorrentes de instabilidade dos serviços de internet e do sistema de 

leilão.  
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10.5 - Assim, o leiloeiro, sob quaisquer circunstâncias, não é responsável 

por eventuais prejuízos decorrentes de falhas técnicas, operacionais, de 

estrutura de comunicação ou de acesso ao sistema, que impossibilitem ou 

dificultem a participação do usuário e ainda não garante a manutenção constante 

e ininterrupta dos referidos serviços, uma vez que o sistema está sujeito à fatores 

externos.  

10.6 - Não obstante, compromete-se a trabalhar para melhorar as 

condições técnicas e operacionais vigentes, de forma a atingir maior grau 

possível de satisfação dos clientes e de segurança do sistema, podem ocorrer 

falhas tanto na conexão do usuário quanto no site www.rofremleiloes.com.br. 

10.7 - Eventuais problemas serão prontamente informados aos usuários 

e os leilões poderão ser retomados em momento futuro, a fim de garantir a ampla 

participação de todos os interessados. 

            10.8 - ADVERTÊNCIAS: Todos os arrematantes estarão sujeitos ao art. 

335, do Código Penal Brasileiro, que preconiza: “Todo aquele que impedir, 

perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida 

pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; 

afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude 

ou oferecimento de vantagem estará incurso nas penas de 06 meses a 02 anos 

de detenção, ou multa, além da pena correspondente à violência, com os 

agravantes dos crimes praticados contra a Administração Pública, se houver”. 

Presidente Kennedy (ES), 18 de Janeiro de 2022. 

COMISSÃO DE LEILÃO DE BENS PÚBLICOS 

       ___________________________      ___________________________ 

Alexandre Martini de Backer             Hélio Carlos Barcelos Matias 
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__________________________ 

Valdeis Correa Baiense 

 

 

__________________________ 

Carlos Antônio Santiago 

Secretario Municipal de Administração 

ANEXO 1 

 

P.M Presidente Kennedy  
DIA DO LEILÃO: 02/02/2022 ÀS 13H  

LOCAL  DE VISITAÇÃO: Garagem Municipal. 

Nº 

lotes  

Descrição  Unidade 

Gestora  

Valor  

01 Sucata de bomba d’água e chave elétrica PMPK 600,00 

02 Sucata de material de informática, cpu, monitor, nobreak, roteador, 

impressora, aparelho de fax, calculadora, telefone relógio de ponto 

PMPK 500,00 

03 Sucata aparelho de ar condicionado  PMPK 1.000,00 

04 Sucata de cadeiras, longarinas e bebedouro. PMPK 50,00 

05 Sucata de ar condicionado, geladeira, máquina de lavar, bebedouro, 

longarinas e cadeiras  

SEMAS 400,00 

06 Sucata de material de informática, cpu, monitor, aparelho de fax, 

impressora e nobreak   

SEMAS 300,00 

07 Sucata de material de informática, cpu, monitor, aparelho de fax, 

impressora e nobreak  

SEME 600,00 
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08 Sucata de armário de aço, estantes e etc... SEME 800,00 

09 Sucata de geladeira, freezer e fogão  SEME 1.000,00 

10 Sucata de cadeiras, carteiras, conjuntos escolares, berço, mesas e 

conjunto refeitório e etc... 

SEME 1.500,00 

11 Sucata de bebedouros, máquina de lavar, televisão e ventiladores SEME 1.500,00 

12 Sucata de ar condicionado SEME 1.000,00 

13 Sucata de cama, cadeiras, mesas, longarinas e etc.. SEMUS 500,00 

14 Sucata de pneus armários, estantes e etc SEMUS 300,00 

15 Sucata de geladeira, bebedouro, ar condicionado, compressor, balança 

e fogão. 

SEMUS 1.000,00 

16 Sucata de cama, cadeiras, mesas, longarinas e etc.. SEMUS 400,00 

17 Sucata de material de informática, cpu, monitor, nobreak e etc... SEMUS 300,00 

18 Caminhão Ford Cargo 1519 B chassis 9BFXEB2B7EBS72413, 

ano/modelo 2014/2014, Renavam 1265057491, Placa OYK 5046, 

Carroceria Basculante  

PMPK 56.951,65 

19 Caminhão Ford Cargo 1519 B chassi 9BFXEB2B5EBS62382, 

ano/modelo 2014/2014,Renavam 1265060646, Placa OYK 5048, 

Carroceria Basculante 

PMPK 58.578,84 

20 Veiculo spin 1.8 MT LT flex, marca chevrolet,  ano/modelo 2014/2015,  

chassi 9BGJB75Z0FB136032, Renavam 1016614907, placa  OYK5064 

PMPK 9.775,88 

21 Sucata de arado (2 unidade) PMPK 400,00 

22 Trator agrícola A950 4x4 ano 2010   frota 613 serie A950258730 PMPK 31.820,00 

23 Sucata de semeadeira e adubadeira  PMPK 300,00 

24 Sucata de semeadeira e adubadeira  PMPK 400,00 
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25 Sucata de semeadeira e adubadeira  PMPK 400,00 

26 Sucata de Plantadeira e adubadeira 3 linhas PMPK 500,00 

27 Ônibus Agrale/Masca GRMIDI EW  chassis 9BYC51A1ABC001360, 

ano/modelo 2011/2011, Renavam 340000643 MTK 0624 

PMPK 35.999,67 

28 Cabine de trator aberta modelo BM 110 PMPK 500,00 

29 Usina asfáltica, UP 40 CANISHI, com carrinho e 2 tanques. PMPK 10.000,00 

30 Sucata (1 - Carroceria de madeira, carroceria de metal para s/10)  PMPK 3.000,00 

31 Caminhão internacional  4400 P7 6X2 chassi 978NKTBT6FR704602 

ano/modelo 2015/2015, Renavam 1044703714, MQU 8887 carroceria 

tanque 

PMPK 30.761,01 

32 Caminhão  Ford/Cargo 1722 E chassi 9BFYCE7V2ABB59691, 

ano/modelo 2010/2010, Renavam 250527022,  MTE 0882 carroceria 

fechada. 

SEME 33.226,75 

33 Veiculo Fiat/Doblo Ambulância, chassi 9BD22324SF2040825, 

ano/modelo 2015/2015, Renavam 1047943228, OYG 8883 

SEMUS 16.749,61 

34 Veiculo VW/Kombi  chassi  9BWGF07X48P020700 ano/modelo 

2008/2008, Renavam 959512306, MRW 9969 

SEMAS 4.458,89 

35 Veiculo GM S/10 colina S 4x4, chassi 9BG124JJOBC444333, 

ano/modelo 2011/2011 Renavam 00291446140 MTV 9318 

SEMAS 14.268,45 

36 Veiculo Fiat/Doblo Ambulância, chassi 9BD22324SF2040827, 

ano/modelo 2015/2015, Renavam 1047943406, OYF 8774 

SEMUS 17.289,92 

37 Sucata de pneus em geral (aproximadamente 90 unidades). PMPK 200,00 

38 Veiculo Fiat/Doblo Ambulância, chassi 9BD22324SF2040793, 

ano/modelo 2015/2015, Renavam 01047943171, OYG8882 

SEMUS 17.560,08 

39 Sucata de 2 tanque de combustível PMPK 300,00 

40 22 pneus agrícola modelo 18-4-30 PMPK 5.500,00 
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41 Veiculo GM S/10 colina S 4x4, chassi 9BG124JJOBC444974, 

ano/modelo 2011/2011 Renavam 00291536603 MTV 9317 

PMPK 20.383,50 

 

 


	P.M Presidente Kennedy

