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EDITAL DE LEILÃO Nº. 001/2020  
 

 

LEILÃO PÚBLICO PARA VENDA DE BEM IMOVEL, 

CONSIDERADO INSERVIVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE TAUBATÉ. 

 

 

    A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, Estado de São Paulo, inscrita 

sob o CNPJ/MF nº 45.176.005/0001-08, estabelecida na Av. Tiradentes, 520, Taubaté-SP, representada 

pelo Chefe do Executivo Municipal, José Bernardo Ortiz Monteiro Junior, que no uso de suas atribuições 

legais, através do Chamamento nº 05/19 do processo administrativo licitatório nº 28.678/19. 

 

    Faz Saber,  

 

Aos interessados que tomarem conhecimento deste Edital, que na forma 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, o Decreto Municipal nº 13.364/14, 

torna público que realizará LICITAÇÃO, na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO, tipo MAIOR LANCE, 

tendo como OBJETO a alienação de bens Imóveis considerados inservíveis, e de recuperação 

antieconômica para o uso do Município, como segue: 

 

MODALIDADE: LEILÃO ELETRÔNICO (ON-LINE) 

DATA DO LEILÃO: 20/11/2020- HORÁRIO DE ENCERRAMENTO: a partir das 14 horas horário de 

Brasília/DF. 

(O recebimento dos lances terá início no dia posterior ao da publicação do aviso de abertura do 

leilão, do dia 03/11/20 as 13 horas e 20/11/20 a partir das 14 horas sendo o  encerramento lote a lote) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.lut.com.br 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR LANCE, IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR DA AVALIAÇÃO 

 

1 – OBJETO  

 

1.1 – O presente Leilão Público tem por finalidade obter proposta para a venda de imóvel de recuperação 

antieconômica para o uso do Município, conforme relação de 01 (um) lote descriminado no Anexo I deste 

Edital. Aprovado e autorizado pela Comissão Especial de Acompanhamento, controle e fiscalização dos 

procedimentos do Leilão Municipal, conforme Portaria Municipal nº 265, de 29 de janeiro de 2018. 

 

 

2 – DO LEILOEIRO 

 

2.1 – O presente Leilão será realizado por intermédio do Leiloeiro Oficial, Senhor CESAR AUGUSTO 

BADOLATO SILVA, inscrita no CPF sob nº 075.382.218-08 matrícula na JUCESP Nº 602. 

2.2 – Caso ocorra desistência injustificada do leiloeiro em apregoar o leilão, caberá indenização à 

Administração Municipal dos prejuízos comprovadamente suportados no prazo de 03 (três) dias úteis 

contados do recebimento da notificação, bem como comunicação do fato à Junta Comercial. 

2.3 – Caberá ao leiloeiro cumprir rigorosamente as normas e procedimentos estabelecidos no presente 

Edital. 

 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Poderão participar do leilão, pessoas físicas maiores ou emancipadas, e pessoas jurídicas 

regularmente constituídas, portadoras de documentos de Identidade, CPF ou CNPJ. 

http://www.lut.com.br/
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3.2 – Os participantes deverão efetuar seu cadastramento, conforme as regras estabelecidas no endereço 

eletrônico www.lut.com.br 

3.3 – Quaisquer esclarecimentos quanto ao cadastramento poderão ser obtidos através do endereço 

eletrônico: www.lut.com.brou pelo telefone (11) 94898-9425. 

3.4 – O cadastro no site é gratuito e será exigido apenas para participação on-line do leilão. A mera 

visualização do material de divulgação do leilão é aberto a qualquer interessado, sem a necessidade de 

qualquer tipo de controle prévio. 

3.5 – Para o cadastramento é necessário que o usuário tenha capacidade para contratar, nos termos da 

legislação brasileira em vigor e forneça corretamente todos os dados solicitados no processo, que terão 

caráter sigiloso e não serão divulgados pelo provedor do site aos outros usuários, com exceção do login. 

3.5.1 –Após o cadastramento, o provedor do site entrará em contato com o usuário para checar as 

informações prestadas e liberar o acesso ao sistema, que será feito mediante login e senha, por meio dos 

quais a participação não seja conhecida. 

3.5.2 – A efetivação do cadastramento junto ao site compreende a autorização pelo usuário para que se 

proceda quaisquer verificações que o provedor julgar necessárias para verificação da idoneidade do 

usuário e o rastreamento de seu endereço IP ou outros meios de controle digital, com o fim único e 

específico de possibilitar meios mais confiáveis e seguros para as transações e a verificação da 

autenticidade do usuário. 

3.5.3 – No caso de pessoa jurídica, o usuário deve ter poderes para representá-la e responderá civil e 

criminalmente pela inexistência desta condição. 

3.6 – Não serão aceitos lances de usuários e empresas estrangeiros, que não tenham representante 

legalmente constituído em território nacional. 

3.7 – Ao cadastrar-se, o usuário aceita explicitamente o envio de informativos de leilões e quaisquer outros 

comunicados inerentes à utilização do sistema para o e-mail informado no cadastramento, obrigando-se a 

mantê-lo sempre atualizado, sob pena de imediata suspensão de seu acesso. 

3.8 – O provedor do site pode cancelar ou suspender o acesso ao sistema de leilões on-line de qualquer 

usuário, sem direito a qualquer reclamação ou indenização, a qualquer tempo quando constatada 

irregularidade por parte do cadastrado/usuário, não constituindo restrição à possibilidade de participação 

aberta e irrestrita de qualquer interessado. 

3.9 – O uso da senha de acesso pelos interessados é de responsabilidade exclusiva dos mesmos, 

incluindo qualquer transação efetuada por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 

Órgão que realiza a licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

3.10 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do interessado ou 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao leilão eletrônico. 

3.11 – Diante da seriedade da proposta, do poder vinculante da mesma e da atenção devida durante a 

participação do leilão eletrônico, não serão aceitas justificativas com vista a anular lances, fundadas em 

erros de digitação, salvo quando inexequíveis. 

3.12 – Estão impedidos de participar do certame:  

a) os servidores públicos municipais inclusive familiares até segundo grau, e pessoa jurídica dos quais 

sejam sócios ou dirigentes. 

b) declarados inidôneos ou impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública por qualquer 

esfera federativa, enquanto durarem os efeitos da sanção. 

c) Que se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de 

credores, dissolução ou liquidação, exceto empresa em recuperação judicial, desde que amparada em 

certidão emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93, consoante o voto 

proferido no TC 4033/989/15-3 e nos termos da Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

4 – DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO 

http://www.lut.com.br/
http://www.lut.com.br/
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4.1 – As propostas serão efetuadas pelos interessados, no ato do Leilão, por meio de lances, devendo-se 

observar que: 

4.1.1 – Não serão aceitas propostas com preços inferiores a de avaliação do lote. 

4.1.2 – As propostas deverão ser relativas ao lote inteiro, não sendo admitidas propostas para compra de 

partes destacadas do mesmo lote. 

4.1.3 – O lote não poderá ser vendido antes das 14 horas o dia 20/11/2020 quando se dará o fechamento 

do LOTE, a previsão de fechamento do lote é de 30 segundos na inexistência de novo lance. 

4.1.4 – No caso de desconexão do Leiloeiro, por tempo superior a 20 (vinte) minutos, a sessão do leilão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos licitantes. 

4.1.5 – A Prefeitura Municipal de Taubaté e o Leiloeiro não se responsabilizará pela oscilação da internet 

do licitante durante o certame do Leilão Público Municipal nº 01/2020. 

4.1.6 – O lance vencedor será comunicado ao arrematante ao termino do leilão por e-mail onde encontrará 

as instruções para o pagamento. 

4.1.7 – No prazo de até 10 (dez) dias será oficializado o resultado, publicado no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo pela Prefeitura Municipal de Taubaté. 

4.2 – Para julgamento da proposta será adotado o critério de MAIOR LANCE, igual ou superior ao valor da 

avaliação, ao qual será acrescido o percentual de 5% (cinco por cento), correspondente à comissão do 

Leiloeiro. 

4.3 – Encerrada a sessão de leilão, não serão aceitas novas propostas, que não tenham sido ofertadas 

durante a fase de lances. 

4.4 - Os valores de dividas referentes a condomínios do lote ofertado são de responsabilidade do 

arrematante, sendo que este valor não compõe o valor do lance ofertado. 

 

5 – DOS BENS, LOCAL DE VISITAÇÃO, DATA E HORÁRIO 

 

5.1 – O imóvel deste Leilão esta distribuído em 01 (Um) lote, cuja característica esta descrita no Anexo I 

deste Edital. 

5.2 – As pessoa físicas/jurídicas interessadas poderão conhecer e visitar o local do lote, o que deverá 

ocorrer anteriormente ao leilão, para inteirar-se de todos os aspectos referentes às condições dos bens. 

Para todos os efeitos, considerar-se-á que a empresa interessada tem pleno conhecimento da natureza e 

do escopo dos mesmos. Não poderá a licitante vencedora alegar posteriormente a insuficiência de dados 

e/ou informações sobre os bens. (Não haverá acompanhamento técnico do Município). 

5.2.1 – O horário de visitação devera ser feita em horário comercial de segunda a sexta das 09 as 

11 horas, com a apresentação de documento oficial com foto, devendo o interessado agendar a visita pelo 

telefone (12) 3625-5116 – Adriano.  

5.3 – Os imóveis também poderão ser vistos no PORTAL pelo endereço eletrônico www.lut.com.br 

5.4 – A qualquer momento o lote poderá ser cancelados ou anulados, mediante justificativa. 

5.5 – Os interessados em participar do certame deverão analisar cuidadosamente os elementos inerentes a 
este leilão, de forma que sejam elucidadas eventuais dúvidas antes da apresentação dos lances.  
 

6 – DA ARREMATAÇÃO DOS BENS 

 

6.1 – Após a arrematação, não será aceita em nenhuma hipótese a desistência dos arrematantes quanto 

ao lote arrematado. 

6.2 – Os lances efetuados on-line são irretratáveis e, se vencedores, geram obrigação contratual, na forma 

de promessa de compra, a qual deverá ser paga nas condições previstas no edital, após a confirmação da 

arrematação. 

6.3 – O recolhimento da importância devida pelo arrematante “do lote”, será efetuado através de Boleto 

Bancário emitido pela Prefeitura Municipal de Taubaté e encaminhado via E-mail ao arrematante. 

6.4 – O arrematante, deverá efetuar depósito relativo ao valor da comissão do Leiloeiro, correspondente 

a 5% (cinco por cento) do lance relativo a cada lote, na conta do Banco Itaú Agencia 3005 Conta Corrente 

03168-1, em até 48 horas. 

http://www.lut.com.br/
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6.5 – O valor da comissão do Leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. 

6.6 – A Prefeitura Municipal de Taubaté emitirá os boleto bancário correspondente ao lote arrematado em 

até dois dias úteis da realização do leilão, podendo ser prorrogado, documentos esses que serão enviados 

aos arrematantes por e-mail, os quais terão prazo de três dias para efetuar o pagamento, conforme 

vencimento previsto no boleto.  

6.6.1 – Caso o arrematante não receba o boleto bancário no prazo previsto, deverá entrar em contato com 

a Prefeitura Municipal de Taubaté, através do E-mail: adriano.cruz@taubate.sp.gov.br, ou pelo Telefone: 

(12) 3621-6027 – (12) 3625-5116 com Adriano. 

6.7 – Os bens cujos pagamentos forem realizados em cheque só serão liberados, após a sua 

compensação.  

6.8 – Os pagamentos realizados far-se-ão em moeda nacional, sendo um à Prefeitura e outro ao Leiloeiro.  

6.9 – A Nota de Venda será emitida exclusivamente em nome do arrematante, pelo leiloeiro, após a 

confirmação do pagamento dos valores devidos à Prefeitura Municipal de Taubaté e ao leiloeiro. 

6.10 – Os valores de dividas referentes a condomínios do lote ofertado são de responsabilidade do 

arrematante. 

 

7 – DAS SANÇÕES 

 

7.1 – Qualquer participante que afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, 

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, ficará sujeito às penalidades previstas nos artigos 93 

e 95 da Lei 8.666/93, e no Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às mesmas penalidades quem se abstém 

ou desiste de licitar, em razão de vantagem oferecida. 

7.2 – O arrematante que não efetuar o pagamento do bem arrematado ou que praticar atos ilícitos visando 

frustrar os objetivos da licitação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem, sem 

prejuízo da aplicação, concomitantemente, das penas de suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, além dos 5% da Comissão da Leiloeira, 

que poderá emitir título de crédito para a cobrança de tais valores. 

7.3 – Os cheques devolvidos ensejarão o enquadramento do seu emissor na penalidade prevista no Inciso 

III, Art. 87, da Lei Federal 8.666/93 nos termos da Lei. 

 

 

8 – DA RETIRADA DO BEM 

 

8.1 – A Nota de Venda do bem arrematado no presente Leilão Público, será expedido pelo Leiloeiro, após 

devidamente pago, emitido exclusivamente ao arrematante. 

8.2 - O imóvel será efetivamente entregue no momento da assinatura da Escritura de compra e venda 
ocasião em que o ARREMATANTE se imitirá na posse do imóvel, sendo responsável por todas as 
despesas que incidirem sobre o mesmo.  
8.3 - O competente instrumento aquisitivo será firmado com o arrematante cujo nome constar do recibo de 
pagamento do preço.  
8.4 - É vedada a cessão ou transferência, pelo ARREMATANTE, dos direitos decorrentes do Instrumento 
Particular de Promessa de Venda e Compra, esteja o preço quitado ou não.  
8.5 - É possível, no entanto, após a quitação integral do preço, a lavratura da escritura de venda e compra 
a terceiro indicado pelo ARREMATANTE, mediante o comparecimento e anuência expressa deste em 
mencionada escritura, bem como com o recolhimento integral de todos os tributos devidos.  
 
8.6 -  As despesas da operação serão de responsabilidade do ARREMATANTE, especialmente o 
pagamento de quaisquer despesas e encargos relativos à transação.  
8.7 – Serão de Responsabilidade do ARREMATANTE, o pagamento das cotas mensais atrasadas com 

seus valores devidamente atualizados no Anexo III, deste Edital, incluindo eventuais atualizações 

realizadas após a publicação deste edital.  

 

9 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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9.1 – Os atos de adjudicação e homologação serão praticados nos termos da Lei nº 8.666/93, cabendo ao 

Chefe do Executivo Municipal, a adjudicação do lote ao seu arrematante, bem como a homologação do 

certame. 

9.2 – O Chefe do Poder Executivo poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, 

derivadas 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. 

 

10 – ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

10.1 – Até dois dias úteis antes da data fixada para o leilão, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do leilão. 

10.2 – Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste edital, 

ou impugnações ao mesmo, deverão ser encaminhados por escrito à Comissão Permanente de Licitações 

na Diretoria de Materiais, Patrimônio e Compras desta Prefeitura Municipal, sito a Praça Félix Guisard, 11 – 

Centro, através do fac símile (12) 3621.6037, (com posterior remessa do original) ou do e-mail 

pmt.compras@taubate.sp.gov.br, não sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra 

forma. 

10.3 – Caberá ao Prefeito Municipal decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

10.4 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

10.5 – Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou informações, 

pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, 

posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 

10.6 – A interposição de recursos administrativos obedecerá às disposições do artigo 109 da Lei Federal 

8666/93, os quais deverão ser protocolados no endereço supra, perante a Comissão. 

10.7 – Satisfeitas todas as fases legais e após o prazo de interposição de recursos, o resultado será 

submetido à homologação e a adjudicação. 

 

11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 – É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma 

negociar o bem arrematado antes do pagamento, das dependências dos locais em que se encontram. 

11.2 – A participação no presente Leilão implica na aceitação integral e irretratável dos termos e condições 

deste Edital. 

11.3 – Não será exigida dos licitantes qualquer garantia para participação do presente Leilão. 

11.3.1 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Municipal de acompanhamento do Leilão, pelo 

Leiloeiro e Comissão Permanente de Licitações. 

11.4 – Será eleito o Foro da Comarca de Taubaté – SP, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado com o processamento deste certame de 

Leilão, assim como ao cumprimento das obrigações dele decorrentes. 

11.5 - As comunicações decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer outras 

comunicações, dar-se-ão por meio de publicações no Diário Oficial do Município, por meios eletrônicos, 

por outros meios de divulgação usualmente empregados pela Contratada Gerenciadora do Certame para 

divulgar os Leilões da Prefeitura Municipal de Taubaté. 

 

12 – DA ATA 

 

12.1 – Encerrado o Leilão, será lavrada ao final da reunião pelo leiloeiro, ata circunstanciada em que 

constará o produto alienado, bem como a correspondente identificação dos arrematantes, do lote, valor 

arrematado e os trabalhos desenvolvidos na licitação, em especial os fatos relevantes. 

mailto:pmt.compras@taubate.sp.gov.br
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13 – DO ANEXO 

 

13.1 – É parte integrante deste Edital os anexos: 

ANEXO I – Relação do Lote do Leilão Público nº 01/2020 da Prefeitura Municipal de Taubaté. 

ANEXO II – Fotos do lote. 

ANEXO III – Relatório de Inadimplência condômina  

ANEXO IV – Certidão negativa de Tributos Municipais Ref. ao lote. 

   

 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 15 de Outubro de 2020. 

 

 

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Prefeitura Municipal de Taubaté 
Estado de São Paulo 

 

   ___________________________________________________________________________________________________________________    

          Comissão Permanente de Licitações – Pç. Felix Guisard, nº 11, 1º andar, Centro –  Taubaté/SP -Tel. (12) 3621-6037 

ANEXO I – Leilão nº. 02/19 
 
 

Laudo de avaliação do leiloeiro 
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Anexo II - FOTOS DOS IMOVEIS 
 

Foto 1: 
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Foto 2:  
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Foto 3:  
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Foto 4: 
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ANEXO  III – Relatório de inadimplência  
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ANEXO IV – Certidão negativa de Tributos Municipais Ref. ao lote. 

 
 


