
  EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2015. 
 
  LEILÃO Nº 001/2015, PARA 

VENDA EM HASTA PÚBLICA DE 
BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE 
DO MUNICÍPIO DE PINHAL 
GRANDE. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666/93, artigo 19, torna público, para conhecimentos dos 
interessados, que às 09 HORAS DO DIA 16 DE JUNHO DE 2015, em Pinhal 
Grande/RS, na Sala de Licitações, da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande/RS, 
processará leilão público de bem imóvel de propriedade do Município, conforme 
discriminação abaixo: 
 
 
1. BENS A SEREM LEILOADOS: 
 
 
ITEM Nº 1: Matrícula n° 12.447 
  A = 500 m2 
  Localização: Comunidade Mãe Rainha 
   
 O valor atribuído para lance inicial deste lote é R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais). 
 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1. Poderão participar da ofertas de lances Pessoas Físicas e Jurídicas, que 

somente poderão arrematar um único lote; 
 
2.2. Só serão considerados lances de valor igual ou superior ao valor atribuído, 

sendo tornado vencedor o licitante que OFERTAR O MAIOR LANCE TOTAL 
POR ITEM, independente da opção por parcelamento. 

 
2.3. O pagamento da arrematação poderá ser efetuado: 
 
2.3.1. Somente pagamento em uma única parcela em até 15 (quinze) dias do ato 

da arrematação; 
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 Caso o arrematante não efetue o pagamento de seu lance no prazo 
estipulado, perderá o direito ao bem que será levado a novo leilão e o 
arrematante poderá ser suspenso de participar de novos leilões realizados por 
este Município ou declarado inidôneo, nos termos do disposto no art. 87, I a IV da 
Lei 8.666/93 e sua alterações posteriores. 
 
2.4. O arrematante tomará posse do bem imóvel a ele adjudicado, sem ônus 

para o Município, obrigatória e concomitantemente com a integralização 
do pagamento. 

2.5. Ocorrendo algum motivo de força maior ou de caso fortuito, no intervalo 
de tempo que decorrer entre a arrematação e a assinatura da Escritura 
Pública ou contrato de parcelamento, que impeça a entrega do mesmo, 
resolve-se a obrigação mediante a restituição do valor pago, sem direito a 
outros tipos de indenizações e restituições.  

2.6. Uma vez integralizado o pagamento, o município de Pinhal Grande exime-
se de total e qualquer responsabilidade ao bem imóvel arrematado. 

2.7. A alienação dos bens imóveis descritos neste edital foi autorizada pela Lei 
Municipal n° 2.257 de 31 de março de 2015. 
     

 
 
  Pinhal Grande, 25 de maio de 2015. 
 
 
 
  Selmar Roque Durigon 
  Prefeito Municipal 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


