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EDITAL Nº 033/2017 
LEILÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 

MODALIDADE LEILÃO PRESENCIAL 

TIPO MELHOR OFERTA 

JULGAMENTO VALOR GLOBAL POR LOTE 

DATA DA REALIZAÇÃO 22/09/2017 

HORÁRIO 09h00 

LOCAL RUA DR. OLIVEIRA NEVES, Nº 476, CENTRO – ARIRANHA/SP 

OBJETO RESUMIDO ALIENAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS RURAIS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO MUNICIPAL 

 
O Município de Ariranha, Estado de São Paulo, através do Senhor Joamir Roberto Barboza, Prefeito 

Municipal, faz saber pelo presente Edital, que se encontra aberta a licitação, modalidade Leilão Presencial, nos 
termos da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações. 

 
A sessão de processamento do Leilão Presencial será realizada na sede da Prefeitura Municipal de 

Ariranha, localizada na Rua Dr. Oliveira Neves, nº. 476, Centro, Ariranha/SP, pelo Leiloeiro Administrativo 
Maurício Romano, designado pela Portaria Nº. 120/2017, de 27 de Julho de 2017. 

 
O credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame será realizado 

na sessão pública do Leilão, antes de iniciar a fase de lances. 
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1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1.1. O objeto desta licitação é a alienação de 02 (dois) imóveis integrantes do patrimônio público municipal, 
devidamente autorizada pela Lei Municipal nº 2.755, de 27 de Julho de 2017, conforme descrição e 
caracterização a seguir: 

 
Lote DESCRIÇÃO Matrícula Valor Avaliado R$ 

1 
Um imóvel rural com 7 (sete) alqueires e ½ (meio), no município de 
Ariranha, denominado Fazenda Santa Helena. 

3.842 500.000,01 

2 
Um imóvel rural com 3 (três) alqueires e ½ (meio), no município de 
Ariranha, denominado Chácara Recreio. 

131 233.333,34 

 
2. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO 
 
2.1. Local: Prefeitura Municipal de Ariranha, rua Dr. Oliveira neves, 476, Centro, Ariranha/SP. 
2.2. Data: 22/09/2017 
2.3. Horário: 09:00 h.  

 
3. LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS 
 
3.1 Para o presente Leilão, foram realizados 3 (três) Laudos de Avaliação dos respectivos imóveis, 
elaborados por profissionais competentes imparciais e habilitados, resultando assim em Laudo de Avaliação 
devidamente elaborado pela Comissão de Avaliação nomeada pela Portaria 119/2017 de 27 de Julho de 2017, 
conforme Anexo VII, deste Edital. 
3.2  Os imóveis só poderão ser alienados por preço igual ou superior ao estabelecido pelo Laudo de 
Avaliação, conforme descrito no Anexo VII, de acordo com o artigo 22, parágrafo 5º da Lei Federal 8.666/93. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar do certame e oferecer lances pessoas físicas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas 
- CPF, possuidoras de documentos de identidade – RG, capazes nos termos da Lei Civil e Pessoas Jurídicas, 
inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ. 
4.2. Não poderão participar do Leilão: funcionários municipais, os membros da comissão Especial de 
Avaliação, os membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ariranha, Leiloeiro e a 
equipe de apoio e os menores de 18 (dezoito) anos não emancipados. 
 
4.3. No ato da arrematação, o arrematante deverá apresentar os seguintes documentos, original ou cópia 
autenticada, sob pena de nulidade do lance: 

4.3.1. Se pessoa física representando-se: 
a) Documentos RG e CPF, em original ou cópia autenticada em cartório. 

4.3.2. Se pessoa física representando outra: 
a) Documentos RG e CPF, em original ou cópia autenticada em cartório do representante. 
b) Documentos RG e CPF, em cópia autenticada em cartório, do representado. 
c) Carta de Autorização de Representação conforme modelo do Anexo I. 

4.3.3. Se pessoa Jurídica: 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica – CNPJ. 
b) Documento de Identidade e credenciamento do representante – RG e CPF, em original ou 

cópia autenticada em cartório. 
c) Carta de Autorização de Representação conforme modelo do Anexo I. 

 
4.4. Os documentos serão devolvidos após serem fotocopiados. 
4.5. A participação em nome de terceiros somente será aceita mediante a apresentação da Carta de 
Autorização de Participação, modelo do Anexo I, e cópia dos documentos CPF e RG dos subscritores da carta. 
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5. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. O credenciamento será realizado na abertura da sessão pública. 
4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos para habilitação: 
4.3. Tratando-se de pessoa jurídica: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.4. Tratando-se de procurador: instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida, e 

credenciamento devidamente preenchido, modelo sugerido no ANEXO I, do qual constem poderes específicos 

para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interpolação e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame. 

4.5. Tratando-se de pessoa física: documento oficial de identificação que contenha foto do representante 

legal ou procurador. 

4.6. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação elaborada de acordo com modelo 

estabelecido no ANEXO II. 

4.7. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para participar de Licitação elaborada de acordo com 

modelo estabelecido no ANEXO III. 

4.8. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante. 
4.9. A documentação apresentada na primeira sessão pública credencia o representante a participar das 
demais sessões, caso sejam necessárias.  Na hipótese de substituição do representante no decorrer do processo 
licitatório, deverá ser apresentado novo credenciamento na sessão pública. 
4.10. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão do 
licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Leiloeiro.  

 
5. DA VISITAÇÃO E VISTORIA IN LOCO 

 
5.1. Os licitantes interessados na alienação dos imóveis rurais deverão realizar visita técnica obrigatória, com 
a finalidade de tomar pleno conhecimento do local, das condições físicas e ambientais das áreas.   
5.2. A visita dos licitantes deverá ser procedida mediante agendamento no Setor de Engenharia, no 
Município de Ariranha, através do telefone (17) 3576-9215, ou na Rua Dr. Oliveira Neves, 476, Centro, no Paço 
Municipal, das 08:00 às 16:00 horas, entre os dias 31 de Agosto a 19 de Setembro de 2017. 
5.3. O objetivo da visitação in loco é proporcionar ao interessado tempo hábil para que elabore 
adequadamente suas propostas, não podendo futuramente alegar desconhecimento da situação que se 
encontram os imóveis. 
5.4. Após a vistoria será fornecido ao licitante o protocolo de recibo da visitação assinado pelo Engenheiro 
responsável Hélio Francisco Lopreto pelo acompanhamento da visitação, e será anexado ao processo licitatório.  

 
6. DA FORMA E CONDUÇÃO DO LEILÃO 
 
6.1. No horário e local indicados acima será aberta a sessão de processamento do Leilão. 
6.2. As alienações serão feitas em Leilão Público por lances sucessivos e abertos, com preços mínimos 
definidos pelos laudos de avaliação, anexos a este edital, em concordância com a Comissão previamente 
designada. 
6.3. Os lances serão oferecidos verbalmente a partir do preço mínimo estabelecido pela Comissão, 

considerando-se vencedor o licitante que houver feito o maior lance. 

6.4. Na sucessão de lances, a diferença não poderá ser inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).  

6.5. A apresentação da proposta implica pleno conhecimento dos termos do edital, seus anexos e instruções, 

bem como das condições físicas e jurídicas dos imóveis 
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6.6. Os arrematantes obrigam-se a acatar de forma integral, as normas e condições do leilão aqui 

estabelecidas e aderem aos termos do presente Edital 

7. DO PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento dos imóveis arrematados será à vista, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local 
do leilão, sendo imediatamente entregue ao arrematante, após recolhimento do valor nos cofres públicos. 
7.2. Se o pagamento for efetuado em cheque, o bem só será entregue após a devida compensação pelo 
sistema bancário. 
7.3. Os arrematantes receberão os imóveis no estado físico em que se encontram, correndo por conta do 
arrematante toda e qualquer despesa relativa à formalização da escritura de sua propriedade junto aos órgãos 
competentes. 
7.4. O arrematante ficará responsável pelo pagamento total do lote arrematado. 

 
8. DA ALIENAÇÃO EM CARÁTER AD CORPUS 

 
8.1 Os bens serão vendidos em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontram, sendo que as áreas 

mencionadas no Edital e em outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas e repetitivas das 

dimensões constantes na matrícula e no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Adélia, isto é, o arrematante 

adquire os imóveis como se apresentam como um todo, independentemente de suas exatas e verdadeiras 

limitações, sejam elas quais forem, não podendo, por conseguinte, exigir complemento de área, reclamar 

eventuais mudanças nas linhas limítrofes, bem como, alegar desconhecimento das condições, características e 

estado de conservação e localização dos imóveis, seja a que tempo ou título for, não sendo cabível, portanto, 

pleitear a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço em tais hipóteses. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

9.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, 
a finalidade e a segurança da contratação. 
9.2. Todas as condições deste Edital, assim como os compromissos assumidos pela Licitante através de sua 
proposta, farão parte do contrato, independentemente de transcrição 
9.3. A publicidade dos atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação será efetuada mediante 
publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município de Ariranha, podendo ser por meios eletrônicos e jornal 
de grande circulação. 
9.4. Qualquer licitante ou pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Leilão Presencial, no respectivo prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização 
da sessão pública. 
9.5. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo legal. 
9.6. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
9.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no 
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Leiloeiro em 
contrário. 
9.8. Os casos omissos do presente Leilão presencial serão solucionados pelo Leiloeiro. 
9.9. Integram o presente Edital: 

 
ANEXO I – MODELO PREFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO  
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO                     
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
ANEXO IV –ESCRITURA PÚBLICA  
ANEXO V – DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS 
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ANEXO VI – CROQUI DAS ÁREAS 
ANEXO VII – LAUDO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO 
ANEXO VIII – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
ANEXO IX – TERMO DE ARREMATAÇÃO 

 
9.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Santa Adélia, do Estado de São Paulo. 
 

Ariranha, 29 de Agosto de 2017 
 
 

JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – MODELO PREFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 
Pelo presente instrumento, a (nome da pessoa jurídica), CNPJ n° __________, com sede na ____________, 
através de seu representante legal infra-assinado, credencia o (a) Sr. (a)___________, portador da cédula de 
identidade RG n°________, expedida pela ________, outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na 
sessão pública do Leilão Presencial n° 002/2017 em especial para formular lances verbais, para interpor recursos 
ou deles desistir. 
 

Ariranha, _____de___________de 2017 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________ 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
À 
Prefeitura Municipal de Ariranha 
 
Ref.: LEILÃO PRESENCIAL n° 002/2017 
 
Prezados Senhores, 
 
Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste LEILÃO PRESENCIAL e seus 
anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação. 
 

Ariranha, _____de___________de 2017 
 
Assinatura: _______________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________  
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar 
do LEILÃO PRESENCIAL n° 002/2017, da Prefeitura Municipal de Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, em 
relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 

Ariranha, _____de___________de 2017 
 
Assinatura: ________________________________________________ 
Nome: ___________________________________________________ 
RG: ______________________________________________________  
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV – ESCRITURA PÚBLICA 
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS 
LOTE – 1 
 

IMÓVEL-MATRÍCULA Nº 3.842  
Um imóvel rural localizado no município de Ariranha desta comarca, na Fazenda Santa Helena, com a 

área de sete (7) alqueires e meio (1/2), ou sejam, dezoito hectares e quinze ares (18,15 ha), 

obedecendo o seguinte memorial descritivo: “começa no centro onde cruzam os córregos Ariranha e 

Matão, daí segue o córrego Matão acima rumo SO 80º mede-se 78 metros, NO 73º mede-se 66 

metros, NO 6º mede-se 60 metros, NO 52º mede-se 20 metros, NO 59º mede-se 40 metros, SO 77º 

mede-se 46 metros, NO 68º mede-se 80 metros, NO 74º mede-se 44 metros, até o centro do aterro da 

represa à direita; SO 35º mede-se 25 metros à margem dessa represa, daí segue margeando essa NO 

88º mede-se 102 metros, SO 68º mede-se 33 metros, até o centro da estrada velha Bernardelli; daí à 

esquerda por essa estrada SE 58º mede-se 59 metros, SE 58º mede-se 47 metros, SE 63º mede-se 37 

metros, SE 39º mede-se 118 metros, SE 6º mede-se 100 metros, SE 9º mede-se 109 metros, SE 18º 

mede-se 164 metros, SE 30º mede-se 84 metros, até a divisa com Luiz C. de Moraes, daí segue à 

esquerda dividindo com Moraes NE 62º mede-se 20 metros, NE 66º mede-se 54 metros, NE 67º mede-

se 68 metros, até o córrego Ariranha, daí à esquerda pelo córrego mede-se 27 metros, daí à direita 

atravessando esse córrego NE 28º mede-se 40 metros, NE 28º mede-se 23 metros, NE 20º mede-se 40 

metros, NE 21º mede-se 63 metros, NE 4º mede-se 40 metros, NE 5º mede-se 40 metros, NE 1º mede-

se 40 metros, NE 3º mede-se 78 metros, até o centro onde cruzam os córregos Matão e Ariranha, 

ponto de início.  

Cadastro no INCRA nº 950.092.452.840-6. 

 
 
 
LOTE – 2 
 

IMÓVEL-MATRÍCULA Nº 131 
UM IMÓVEL AGRÍCOLA, com a área de três (3) alqueires e meio (1/2) de terras, ou sejam, 8,47 ha., 

contendo uma casa de tijolos e telhas, e um paiol de tábuas e telhas, situado no município de Ariranha, 

desta comarca, encravado na Fazenda Ariranha ou Manueis, denominado Chácara Recreio, 

confrontando com a Estrada Municipal de Ariranha-Catanduva, com Paulo Luiz Marques, e finalmente 

com propriedade dos adquirentes, destacado de maior porção. 

Cadastro no INCRA nº 611.018.000.850. 
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ANEXO VI – CROQUI DAS ÁREAS 
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ANEXO VII – LAUDO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO 
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ANEXO VIII – VISITA TÉCNICA 
 
 

Atestamos, por meio do presente, que o Senhor _____________________________, portador da 
cédula de identidade nº.___________________, e inscrito no CPF sob o nº. ________________________, 
compareceu no local dos imóveis (Fazenda Santa Helena/Chácara Recreio), consoante determinado no Edital do 
Leilão Presencial nº. 002/2017, realizando vistoria “in loco”, tendo como propósito possibilitar ao licitante que 
tenha pleno conhecimento dos imóveis que serão leiloados, e para o fim de que não alegue no futuro 
desconhecimento acerca das condições da área e eventual dissonância com a sua descrição na respectiva 
matrícula, além de proporcionar ao interessado tempo hábil para que elabore adequadamente suas propostas, 
não podendo futuramente alegar desconhecimento da situação que se encontram os imóveis. 

 
 
 
 
 

Ariranha,_______ de ______________ de 2017. 
 
 

 
 

                                          _______________________________________ 
 (Licitante interessado) 
 
 
 
 

 
 

                ______________________________________ 
        HÉLIO FRANCISCO LOPRETO 

                                                                                   CREA Nº: 0601486959 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ. 45.117.116/0001-43 

Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
E-mail: secretaria@ariranha.sp.gov.br 

ANEXO IX- TERMO DE ARREMATAÇÃO 
 

Edital 033/2017   
Leilão Presencial 002/2017   

 

  Arrematante 

Nome/Razão Social:  

RG:  CPF/CNPJ:  

Endereço:  

Telefone:  

 

Representante* 

Nome/Razão Social:  

RG:  CPF/CNPJ:  

Endereço:  

Telefone:  

* Quadro preenchido apenas em caso de representante. 
 
Confirmo ao Município de Ariranha a seguinte proposta para arrematação do lote abaixo relacionado, 

comprometendo-me a comparecer na sede da Prefeitura Municipal no prazo máximo de 01 (um) dia útil para 
finalização do processo. 
 

Lote  

Valor de arremate  

Conta Bancária  

 
Declaro que me submeto a todas as condições constantes do “Edital de Leilão Presencial”, e que aceito 

o bem no estado de conservação que se encontra, arcando, se for o caso, com os encargos necessários para o 
conserto, transporte e documentos pendentes.  
 
 

Ariranha, 22 de Setembro de 2017 
 
 

_______________________________________ 
 

Leiloeiro 
 
 
 

_______________________________________ 
Arrematante 
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