
 

 

 
LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DO IPREM-SM – INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP. 
 

 
LEILÃO Nº : 01/2018 
PROCESSO Nº : 004/2018-L 
EDITAL Nº : 001/2018-L 
DATA DO LEILÃO : 10/01/2019 
HORÁRIO : 10:00 horas 

 
Local do Leilão: Rua Coronel Rodrigues Simões, nº 404, Centro – São Manuel/SP. 
 
Data do Leilão: Dia 10 de janeiro de 2019 às 10:00 horas. 
 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, especialmente os seus artigos 19 e 22, e Lei Municipais 061/98 
e 3967/2016. 
 
Justificativa: Alienação de bem imóvel recebido em dação em pagamento, não utilizado nas finalidades 
essenciais do Instituto, conforme Processo Administrativo nº 004/2018-L.  
 
O IPREM-SM – Instituto de Previdência Municipal de São Manuel – SP torna público, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra instaurada licitação na modalidade LEILÃO, do tipo maior lance ou oferta, para 
alienação do bem imóvel descrito no ANEXO deste edital, a ser realizado administrativamente, no local e horário 
acima indicados, através do seu servidor Rafael Barbosa Mattielli de Carvalho, designado para ser Leiloeiro nos 
autos do processo administrativo 004/2018-L, conforme autoriza o art. 53 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CAPÍTULO I - DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a alienação, mediante leilão, de bem imóvel descrito e avaliado nos 

termos do ANEXO deste edital, pertencente ao Patrimônio do IPREM-SM. 

1.2. O imóvel, descrito e constante no ANEXO deste edital, será leiloado no estado em que se encontra, 

podendo ser vistoriado e identificado pelos interessados, conforme consta no Capítulo IX - Item 9.2.1. 

 

CAPÍTULO II – DA PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
 

2.1. Poderá participar deste Leilão, quaisquer interessados, pessoas físicas ou jurídicas, independente de prévia 

habilitação, observadas as condições previstas neste edital, exceto os servidores públicos em atividade na 

Prefeitura Municipal de São Manuel, suas Autarquias e Fundações, e na Câmara Municipal de São Manuel. 



 

 

 

2.2. Os interessados em participar do leilão deverão comparecer no local portando os seguintes documentos, no 

original ou em cópia autenticada em cartório: 

2.2.1 - Pessoa física: 

- Carteira de identidade 

- Prova de inscrição no CPF (cadastro de pessoa física) 

2.2.2.- Pessoa jurídica: 

- Prova de inscrição no CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica) 

- Carteira de identidade do sócio com poderes de gerência da empresa, do procurador, ou do preposto 

representante 

- Procuração ou credencial de preposto representante, assinada pelo responsável pela jurídica de 

direito público (se for o caso) 

 

CAPÍTULO III – DA SESSÃO DO LEILÃO 

 
3.1. No dia, hora e local estabelecidos, o IPREM-SM, em ato público, através do Leiloeiro designado nos autos do 
processo administrativo 004/2018-L, leiloará o bem descrito no ANEXO deste edital. 
 
3.2. Os interessados poderão arrematar o bem descrito no ANEXO deste edital através de lances verbais, 
crescentes e sucessivos, correspondendo o lance mínimo ao valor da avaliação do bem, em respeito ao § 5º 
do Artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 

CAPÍTULO IV – DO JULGAMENTO 

 
4.1. Os lances serão oferecidos verbalmente a partir do preço mínimo estabelecido para o lance inicial, sendo esse 
o valor da avaliação, considerando-se vencedor o licitante que houver feito o maior lance. 
 



 

 

4.2. A apresentação do lance implica pleno conhecimento dos termos do edital, seu ANEXO e instruções, bem 
como das condições física e jurídica do imóvel. 
 
4.3. O resultado da presente licitação será conhecido ao final da sessão, com a lavratura da respectiva ata que 
conterá o nome, a qualificação e a assinatura do arrematante e, facultativamente, a assinatura dos demais 
participantes, será juntada ao processo e afixada por cópia no quadro de avisos do IPREM-SM.  
 

CAPÍTULO V – DO PAGAMENTO 

 
5.1. O bem arrematado será pago à vista em dinheiro, cheque ou em até 5 parcelas, sendo uma entrada de 20% 
no ato da arrematação e o saldo remanescente dividido em 4 parcelas mensais sobre as quais incidirão juros de 
1% ao mês e atualização monetária pela variação dos índices oficiais aplicáveis aos tributos municipais. 
 
5.2. No caso do pagamento em cheque sua compensação deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis. 
 
5.3. A não compensação do cheque no prazo estabelecido no item anterior, ou a recusa não justificada do 
arrematante em assinar a ata e efetuar o pagamento do preço ofertado, sujeitá-lo-á ao pagamento de multa 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor da arrematação, cujo valor deverá ser recolhido no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, sob pena de inscrição na Dívida Ativa, juros e correção monetária. 
 
5.4. No caso de desistência por parte do arrematante este perderá o valor pago, nos termos do art. 53, § 2º da Lei 
Federal nº 8.666/93, bem como a perda da posse da propriedade que lhe foi entregue a título precário, ficando 
ainda sujeito as penalidades cabíveis. 
 
 

CAPÍTULO VI – DA ENTREGA E POSSE 

 
6.1. O leiloeiro emitirá, após a assinatura da respectiva ata, Termo de Arrematação em nome do arrematante, 
devidamente identificado, constando endereço residencial, comercial, telefones e endereços eletrônicos pessoais 
para contato, não sendo permitida nenhuma alteração posterior e nem mesmo a substituição do arrematante por 
terceiros. 
 
6.2. O Termo de Arrematação implicará na imediata transmissão da posse do imóvel ao arrematante, passando a 
responder pelos encargos, tributos e despesas daí decorrentes. 
 
 
CAPÍTULO VII - DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA 
 
7.1. A transferência do domínio do(s) bem(s) imóvel(s) arrematado(s) somente ocorrerá após a quitação integral 
do valor da arrematação, assim considerada, também, a compensação de cheque dado em pagamento do preço. 
 
7.2. Será de responsabilidade exclusiva do arrematante (comprador) todas as despesas, taxas e impostos que 
tenham como fato gerador a alienação do imóvel, tais como emolumentos de escrituração e registro imobiliário, 
inclusive aqueles relativos à regularização de documentos, desmembramentos, remembramentos, se for o caso, 



 

 

e mesmo de transferência de propriedade. 
 
 

CAPÍTULO VIII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

8.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital por irregularidades, devendo protocolar o 

pedido, dirigido ao Leiloeiro, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o Leilão sob pena de decair do 

direito de impugnação, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93. 

8.2. Recebida(s) a(s) impugnação(ões), o Leiloeiro decidirá em 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da 

documentação respectiva. 

8.3. As impugnações deverão ser formalizadas e protocoladas junto ao IPREM-SM, sito à Rua Coronel 

Rodrigues Simões, nº 404, Centro – São Manuel/SP, ou através do e-mail ipremsm@yahoo.com.br. 

 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. O bem será vendido e entregue no estado físico, de conservação e situação documental em que se encontra. 
A simples participação no Leilão e a oferta de qualquer lance implica na total anuência do arrematante com todas 
as normas e condições deste edital, bem como do real estado de conservação físico/material, operacional e 
documental do bem, declarando-se conhecedor de tais situações, uma vez que o mesmo esteve disponibilizado 
para visitação pública, aceitando-o com a arrematação, na situação em que se encontra. 
 
9.2. O imóvel descrito e constante no ANEXO deste edital poderá ser vistoriado e identificado pelos interessados, 
ocasião em que serão dadas ao conhecimento dos interessados todas as informações referentes às condições 
em que se encontra o bem a ser leiloado. 
 
9.2.1. A visita mencionada no Item 9.2 deverá ser realizada pelos interessados a partir da publicação deste edital 
até o dia 09 de janeiro de 2019, das 9:00 as 16:00 horas, quando houver expediente no IPREM-SM, diretamente 
na Rua Coronel Rodrigues Simões,  nº 404, Centro – São Manuel – SP, sendo acompanhada por funcionário do 
IPREM-SM. 
 
9.3. A Administração do IPREM-SM reserva-se o direito de anular ou revogar parcialmente ou integralmente a 
presente licitação nos casos previstos em Lei, sem que com isso caiba aos interessados direitos a indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 
 
9.4. O edital e seu ANEXO estão disponíveis gratuitamente no site do IPREM-SM, na página 
www.ipremsm.com.br. 
 
 
 



 

 

 
9.5. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no 
presente edital de leilão, poderão ser solicitados ao Leiloeiro, através dos telefones (14) 3842 3072 e 3842 1443 
ou do e-mail ipremsm@yahoo.com.br. 
 
9.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Leiloeiro e equipe de apoio, respeitado os limites legais. 
 
 

São Manuel, 04 de dezembro de 2018. 
 
 
 

ARMANDO SILVA JÚNIOR 
DIRETOR PRESIDENTE 

 
  



 

 

ANEXO ÚNICO 
 

LOTE DESCRIÇÃO 

01 

Patrimônio nº 421 e 422 – Edifício destinado a hotel, situado na Rua Epitácio Pessoa, nº 332, Centro, São 
Manuel – SP, com área construída de: a) Pavimento intermediário = 52,00m2; b) Térreo = 271,00m2; c) 1º 
andar (restaurante)= 264,50m2; d) Do 2º ao 7º andares = 744,00m2; e, e) Casa das Máquinas = 28,10m2, 
totalizando 1.359,60 metros quadrados, conforme “habite-se” nº 075/17 expedido em 10/08/2017 pela Diretoria 
de Obras da Prefeitura Municipal de São Manuel. Área do Terreno = 467,25m2. Avaliação R$ 1.644.720,00 
(um milhão seiscentos e quarenta e quatro mil setecentos e vinte reais).  

 
 

 
 


