
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA 
PODER EXECUTIVO  

Fone: (048) 3471-1766 –  FAX:  (48) 3471-1750 

Travessa Oswa ldo Búr i go,  nº  44 –  CEP 88.865-000 -   NOVA VENEZA/SC -  CNPJ 82.916.826/0001 -60  

CAPITAL CATARINENSE DA GASTRONOMIA ITALIANA –  Lei  Estadual nº  12.789  

1 

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE N.º 213/2019 

 

 

DATA DE REALIZAÇÃO: 14/11/2019 ÀS 11:00 HORAS 

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA 

LOCALIZADO A TRAVESSA OSWALDO BÚRIGO - CENTRO  

FONE: (48) 3471-1759 

 

 

 

OBJETO:  

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NOVA 

VENEZA/SC. 

 

 

1. PREÂMBULO 

 

O Município de Nova Veneza/SC torna público para conhecimento dos interessados que sob a 

égide da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Orgânica do Município, 

bem como autorizado pela Lei Municipal nº 2.722, de 27 de setembro de 2019, fará realizar às 

11:00 HORAS DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, leilão público on-line e presencial, de 

bens imóveis, no Teatro Municipal de Nova Veneza, anexo ao Palazzo Delle Acque, localizado na 

Travessa Oswaldo Búrigo, 79-269, Bairro Centro, Nova Veneza - SC, CEP 88865-000, nas 

condições estabelecidas no presente edital, tendo como Leiloeiro Oficial, o Sr. DANIEL ELIAS 

GARCIA, matrícula AARC/306– www.danielgarcialeiloes.com.br, designado por meio do Decreto 

nº 370 de 17 de julho de 2019. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Constitui como objeto, a alienação de bens imóveis da Administração Municipal registrados 

no Cartório de Registro de Imóveis de Criciúma, autorizada pela Lei Ordinária Municipal nº 

2.722, de 27 de setembro de 2019, no estado em que se encontram e conforme 

especificações constantes no anexo I deste edital. 

 

2.2. A alienação dos bens imóveis do Município de Nova Veneza/SC, tem fundamento nos 

artigos 17, inciso I, alíneas “b” e “c”, e 22, inciso V, § 5º, ambos da Lei n. 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

 

3. DATA DA SESSÃO 

 

3.1. O leilão será realizado no dia 14 de novembro de 2019, as 11h00min, de modo 

simultâneo no Teatro Municipal de Nova Veneza, anexo ao Palazzo Delle Acque, localizado na 

Travessa Oswaldo Búrigo, 95, Bairro Centro, Nova Veneza - SC, CEP 88865-000 e na 

modalidade on-line, por meio do endereço eletrônico www.danielgarcialeiloes.com.br.  

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO LEILÃO  

 

3.1. Para estar apto a ofertar lances para a aquisição dos bens expostos no site na internet: 

www.danielgarcialeiloes.com.br, o interessado deverá ser capacitado para contratar, nos termos 

da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos não serão admitidos a participar do leilão. 

 

3.2. Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação 

regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de 

http://www.danielgarcialeiloes.com.br/
http://www.danielgarcialeiloes.com.br/
http://www.danielgarcialeiloes.com.br/
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atualização na Receita Federal e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre 

Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços e Negativa Municipal. 

 

3.3. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados, em qualquer momento ou fase do processo licitatório. 

 

4. DOS BENS 

 

4.1. Um terreno urbano com área total de 2.422,83 m², registrado no 2º Ofício de Registro de 

Imóveis de Criciúma sob a matrícula n.º 11.743. 

Descrição do imóvel: O terreno urbano, situado em Secção Rio Mãe Luzia, Caravaggio, 

Município de Nova Veneza, comarca de Criciúma - SC, lote n.º 01-A , com área total de 

2.422,83 m² (dois mil, quatrocentos e vinte e dois metros e oitenta e três centímetros 

quadrados), assim confrontados: Norte, 54,00 metros, com o lote n.º 01; sul, 54,00 metros, 

com terras de Valmor Milanez; Leste, 35,26 metros, com o lote n.º 02-A e 12,00 metros, com a 

Servidão Existente e ao Oeste, 47,26 metros, terras de Laércio Antônio Milanez. Avaliado em: 

R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais); 

 

4.2. Um terreno urbano com área total de 413,70 m², registrado no 2º Ofício de Registro de 

Imóveis de Criciúma sob a matrícula n.º 1.368. 

Descrição: O terreno urbano, situado no lugar São Bento Alto, Município de Nova Veneza, 

comarca de Criciúma – SC, com área de 413,70 m² (quatrocentos e treze metros e setenta 

centímetros quadrados), correspondente ao lote n.º 02, da quadra n.º 01, do “loteamento 

Coral”, assim confrontando: Norte, 27,58 metros, com o lote n.º 01; sul, 27,58 metros, com o 

lote n.º 03; Leste, 15,00 metros, com a Rua Projetada; Oeste, 15,00 metros, com terras de 

Fortunato Amboni. Avaliado em R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); 

 

4.3. Um terreno urbano com área total de 6.000,00 m², registrado no 2º Ofício de Registro de 

Imóveis de Criciúma sob a matrícula n.º 603. 

Descrição: O terreno rural, situado em São José (Secção Estrada São Bento), Distrito e 

Município de Nova Veneza, Comarca de Criciúma – SC, com a área de 6.000,00 m² (seis mil 

metros quadrados), assim confrontando: Norte, 94,20 metros, com a Estrada Geral; Sul, 63,00 

metros, com terras de Severino Daminelli; Leste, 80,00 metros, com terras de Severino 

Daminelli; Oeste, 60,00 metros, com terras de Severino Daminelli. Avaliado em                              

R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); 

 

4.4. Um terreno urbano com área total de 375,00 m², matriculado no matriculado no 2º Ofício 

de Registro de Imóveis de Criciúma sob a matrícula n.º 8.236. 

Descrição: O terreno urbano, situado em secção Selva, Munícipio de Nova Veneza, comarca de 

Criciúma - SC, com área de 375,00 m² (trezentos e setenta e cinco metros quadrados), 

correspondem ao lote n.º 07 da quadra n.º 03, assim confrontando; Norte, 25,00 metros, com 

o lote nº 05; Sul, 25,00 metros, com o lote n.º 09; Leste 15,00 metros, com a Rua Projetada 

1002 e a Oeste, 15.00 metros, com o lote n.º 8. Avaliado em R$ R$ 56.000,00 (cinquenta 

e seis mil reais). 

 

4.5. Um terreno urbano com área total de 375,00 m², registrado no 2º Ofício de Registro de 

Imóveis de Criciúma sob a matrícula n.º 8.237. 

Descrição: O terreno urbano, situado em secção Selva, Munícipio de Nova Veneza, comarca de 

Criciúma - SC com área de 375,00 m² (trezentos e setenta e cinco metros quadrados), 

correspondem ao lote n.º 08 da quadra n.º 03, assim confrontando; Norte, 25,00 metros, com 

o lote n.º 06; Sul, 25,00 metros, com o lote n.º 10; Leste 15,00 metros, com o lote nº 07 e a 

Oeste, 15,00 metros, com a Rua Salésio Damiani n.º 1003. Avaliado em R$ R$ 49.000,00 

(setenta mil reais); 
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4.6. Um terreno urbano com área total de 952,20 m², registrado no 2º Ofício de Registro de 

Imóveis de Criciúma sob a matrícula n.º 12.925. 

Descrição: O terreno urbano, situado, na Cidade de Nova Veneza, comarca de Criciúma - SC, 

quadra 02, com área de 952,20 m² (novecentos e cinquenta e dois metros e vinte centímetros 

quadrados), assim confrontando;  Norte, 79,35 metros, com terras da Prefeitura Municipal de 

Nova Veneza; Sul 12,00 metros com a travessa 01, mais 30,00 metros com o lote n.º 14 da 

quadra 02 e mais 37,35 metros com o lote n.º 16 da quadra 02; Leste, 12,00 metros com o lote 

n.º 13 da quadra 01 e ao Oeste, 12,00 metros com a Travessa 02. Avaliado em R$ 

98.000,00 (noventa e oito mil reais); 

 

4.7. Um terreno urbano com área total de 1.945,96 m², registrado no 2º Ofício de Registro de 

Imóveis de Criciúma sob a matrícula n.º 16.937. 

Descrição: O terreno urbano, situado no Município de Nova Veneza – SC, na Rua Projetada 108, 

Bairro Bortoluzzi, Quadra “F”, “Loteamento Tio Hugo Ghislandi”, com área de 1.945,96 m² (Um 

mil, novecentos e quarenta e cinco metros e noventa e seis  centímetros quadrados), assim 

confrontados: Norte, uma linha medindo 53,47 metros com terras de Wanda Pessi Bortoluzzi e 

outros (Matrícula nº 486 deste ofício); Sul, em três linhas: primeira linha medindo 3,39 metros 

com área Verde 02, segunda linha em curva medindo 16,25 metros com a Rua Projetada 108 e 

a terceira linha medindo 12,00 metros com o lote 40; Leste, uma linha medindo 12,00 metros 

com o lote 36, e uma linha medindo 9,00 metros com o lote 37 e uma linha medindo 30,00 

metros com o lote 40; Oeste, em três linhas com a Área de Preservação Permanentemente 

(área remanescente): a primeira linha medindo 23,74, a segunda linha medindo 22,79 e a 

terceira linha medindo 23,25 metros. Avaliado em R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil 

reais); 

 

4.8. Um terreno urbano com área total de 540,58 m², registrado no 2º Ofício de Registro de 

Imóveis de Criciúma sob a matrícula n.º 16.904. 

Descrição: O terreno urbano, situado no Município de Nova Veneza –  SC, na Rua Projetada 

108, Bairro Bortoluzzi, Quadra “A”, “Loteamento Tio Hugo Ghislandi”, com área total de 540,58 

m² (quinhentos e quarenta metros e cinquenta e oito centímetros quadrados), assim 

confrontados: Norte, uma linha medindo 17,90 metros com a Rua Projetada 108; Sul uma linha 

medindo 10,97 metros com terras de José Bortoluzzi Neto e outros (Matrícula nº 10.130 deste 

Ofício), e uma linha medindo 6,93 metros com José Bortoluzzi Neto e outros  (Matrícula nº 

12.702 deste Oficio); Leste, uma linha medindo 30,20 metros com o lote 04; Oeste, uma linha 

medindo 30,20 metros com o lote 05. Avaliado em R$ 91.000,00 (noventa e um mil 

reais); 

 

4.9. Um terreno urbano com área total de 575,45 m², registrado no 2º Ofício de Registro de 

Imóveis de Criciúma sob a matrícula n.º 15.930. 

Descrição: O terreno urbano, situado no Distrito de Caravaggio, Município de Nova Veneza - SC, 

no Loteamento Vicencio Spillere, quadra B, com área de 575,45 m² (quinhentos e setenta e 

cinco metros e quarenta e cinco centímetros quadrados), assim confrontando: Norte; 24,60 

metros com o lote n.º 4; Sul, 24,60 metros com Área Verde 02; Leste 12,65 metros com o lote 

n.º 1 e 10,60 metros com o lote n.º 2 e ao Oeste; 23,40 metros com a rua Mario Spillere. 

Avaliado em R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); 

 

4.10. Um terreno urbano com área total de 478,08 m², registrado no 2º Ofício de Registro de 

Imóveis de Criciúma sob a matrícula n.º 15.929. 

Descrição: O terreno urbano, situado no Distrito de Caravaggio, Município de Nova Veneza - SC, 

no Loteamento Vicencio Spillere, quadra A, com área de 478,08 m² (quatrocentos e setenta e 

oito metros e oito centímetros quadrados), assim confrontando: Norte; 24,00 metros  com o 

lote n.º 18; Sul, 24,00 metros com o lote n.º 19; Leste 0,96 metros com o  lote n.º 15; 16,71 

metros com o lote n.º 16 e 2,25 metros com lote n.º 17 e ao  Oeste; 6,83 metros com a Rua 

Mário Spillere e 13,09 com a Rua Mário Spillere. Avaliado em R$ R$ 49.000,00 (quarenta e 

nove mil reais); 
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4.11. A alienação é feita em caráter “AD-CORPUS”, sendo que a área mencionada no Edital, 

catálogo e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas, não servindo de 

parâmetro para demonstrar o estado do bem ou influenciar a decisão de oferta de lances para 

sua arrematação. 

 

4.12. O bem apregoado será vendido NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO em que se encontra e 

SEM GARANTIA, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, 

características, compartimentos internos, estado de conservação e localização.  

 

4.13. Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos 

bens, bem como, em se tratando de bem imóvel, de eventuais restrições para construção, 

averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 

 

4.14. O interessado declara ter pleno conhecimento do presente Edital, SENDO DE SUA 

RESPONSABILIDADE A VISTORIA PRÉVIA DO BEM, isentando o Município proprietário e o 

Leiloeiro por eventuais vícios existentes no bem adquirido. 

 

4.15. Reserva-se ao Município proprietário o direito de liberar ou não o bem objeto de Leilão a 

quem maior lance oferecer, bem como retirar, desdobrar ou reunir os bens em lotes, de acordo 

com o seu critério ou necessidade, por intermédio do Servidor Municipal. 

 

5. DA VISITAÇÃO 

 

5.1. Os interessados deverão entrar em contato com o leiloeiro, através do telefone (48) 3081- 

2310, para agendamento de visita, com antecedência de 24 (vinte quatro) horas. 

 

6. DOS LANCES E DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO 

 

6.1. No leilão presencial, o leiloeiro iniciará o ato consultando a existência, ou não, de lances 

ofertados via internet, passando, então, a receber novas propostas na forma simultânea. Os 

lances ofertados via Internet e de viva voz (presencial) têm igualdade de condições. 

 

6.2. Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é responsável por 

todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou 

cancelados em nenhuma hipótese. 

 

6.3. O leiloeiro poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, alterar o valor do incremento 

de cada lote. 

 

6.4. Não havendo mais lances ofertados, será considerado vencedor o maior lance registrado, 

finalizando-se, assim, o ato. Caso o bem não seja objeto de arrematação poderá, na mesma 

data e a critério da Prefeitura de Nova Veneza, SC, ser novamente apregoados, ao final do 

leilão. 

 

7. DOS LANCES PRESENCIAIS E ONLINE 

 

7.1. A simples apresentação de proposta pelos licitantes implicará a aceitação de todas as 

disposições do presente edital. 

 

7.2. Os lances poderão ser realizados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação 

do presente edital. 

 

7.3. Dos interessados na modalidade presencial, estes devem dirigir-se diretamente ao 

leiloeiro, na data e endereço disponibilizado neste edital de leilão, enquanto que aos 

interessados no leilão on-line o cadastro e os lances online serão efetuados exclusivamente 
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perante o Leiloeiro Público Oficial, Sr. Daniel Elias Garcia – AARC 306, pelo seguinte sítio 

eletrônico (site na internet): www.danielgarcialeiloes.com.br. 

 

7.4. O interessado em participar do leilão na modalidade online deverá cadastrar-se 

previamente no site www.danielgarcialeiloes.com.br, com antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado 

responsável civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido 

cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais e aceitará as condições de 

participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico. 

 

7.5. Para que seja confirmado o cadastro pela internet, será obrigatório no ato do seu 

preenchimento anexar cópias dos documentos solicitados no site 

www.danielgarcialeiloes.com.br, quais sejam: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF e 

comprovante de residência; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) 

ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa 

jurídica respectiva. 

 

7.6. A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, 

tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 

 

7.7. As pessoas físicas e jurídicas que tiverem seu cadastro online aprovado, automaticamente 

estarão outorgando poderes ao leiloeiro oficial para assinar em seu nome Recibo Provisório ou 

Nota de Leilão. 

 

7.8. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato 

da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões de 

dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não 

se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos antes do fechamento do lote. 

 

8. DO PREÇO MÍNIMO DE VENDA DOS BENS 

 

8.1. Em conformidade com o disposto em Lei Ordinária Municipal n. 2.722/19 e na Lei 

8.666/93, mais especificamente em seu artigo 22, inciso V, § 5º, o valor mínimo do lote será 

igual ou superior ao valor da avaliação. 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1. À Vista: O preço do bem arrematado e o valor devido ao leiloeiro deverão ser pagos 

através de depósito identificado na rede bancária, à vista, estando disponíveis os dados 

bancários correspondentes na tesouraria da Prefeitura e pelo leiloeiro, até 48 Horas. 

 

9.2. Parcelado: Ao optar pelo pagamento parcelado, o arrematante, no ato do leilão, deverá 

efetuar o pagamento da entrada no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante 

arrematado, através de rede bancária, e o restante parcelado em até 06 (seis) meses. O valor 

das parcelas deverá ser atualizado, mensalmente, desde a data da arrematação, pelo INPC 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor), devendo o montante ser quitado mediante depósito 

em rede bancária. A arrematação de bem imóvel mediante pagamento parcelado do valor da 

arrematação, nos termos previstos neste edital, será garantida por hipoteca gravada sobre o 

próprio imóvel arrematado. 

 

9.3. Caso o Arrematante não cumpra com o pagamento dentro do prazo estabelecido, 

acarretará juros de mora de 1% (um por cento) a incidir sobre o valor corrigido do débito 

devido, acrescido de multa de 10% (dez por cento) sobre a somatória das cotas vincendas e 

vencidas. 

 

http://www.danielgarcialeiloes.com.br/
http://www.danielgarcialeiloes.com.br/
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9.4. Se o arrematante não honrar com o pagamento por prazo superior a 60 (sessenta) dias, 

configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões 

perante a Prefeitura de Nova Veneza, SC, acarretando-lhe a perda dos valores pagos, inclusive 

os relacionados à comissão do Leiloeiro. 

9.5. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre qualquer das 

propostas de pagamento parcelado. 

 

9.6. O Comprovante de Arrematante do Leiloeiro será emitido em nome do arrematante e 

entregue/enviado ao mesmo no local do leilão ou via e-mail. 

 

10.  DO VALOR DEVIDO AO LEILOEIRO 

 

10.1. O arrematante deverá pagar ao LEILOEIRO o valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado), nos termos do art. 24, 

parágrafo único, do Decreto nº 21.981, de 19/10/32.  

 

10.2. O valor devido ao Leiloeiro não está incluso no valor do lance ofertado. 

 

11. DO IMÓVEL   

 

11.1. A formalização da definitiva Escritura Pública de Compra e Venda deverá ser efetivada no 

prazo de trinta (30) dias, contados do pagamento integral do bem alienado. 

 

11.2. Será de inteira responsabilidade do licitante vencedor, a partir da data da arrematação do 

imóvel, todas as eventuais despesas com averbações decorrentes da lavratura da escritura 

pública de compra e venda e seu registro.  

 

11.3. A venda do bem é efetuada sob a forma “AD CORPUS” e será vendido e entregue no 

estado em que se encontra, reconhecendo os proponentes como indevida qualquer reclamação 

por conta da situação dos mesmos. 

 

12. DA RETIRADA 

 

12.1. Transcorrido o prazo para a desocupação do imóvel estabelecido em edital, e cumpridas 

as determinações dispostas, o imóvel arrematado será disponibilizado pelo Município de Nova 

Veneza, SC, ao arrematante/procurador, mediante a apresentação do Comprovante de 

Arrematação e/ou entrega de Procuração com firma reconhecida, se for o caso, bem como a 

formalização da definitiva Escritura Pública de Compra e Venda. 

 

12.2. O Leiloeiro não tem qualquer responsabilidade pela entrega do bem objeto de venda em 

Leilão ao arrematante. 

 

12.3. Para efetuar a posse do bem arrematado, o arrematante deverá agendar data e horário 

junto ao Município, cujo contato será oportunamente informado. 

 

13. DA INADIMPLÊNCIA E DAS SANÇÕES 

 

13.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Leilão, ficará sujeito às penalidades 

estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 

 

13.2. Caso o arrematante não pague o preço do bem arrematado e o valor devido ao leiloeiro 

no prazo supra estipulado, a arrematação ficará cancelada, devendo o arrematante pagar o 

valor devido ao leiloeiro e o valor correspondente a multa de 15% (quinze por cento) do lance 

ofertado, destinado ao Município de Nova Veneza, SC, e ao pagamento de eventuais despesas 

incorridas. Nesta hipótese, os dados cadastrais do arrematante poderão ser incluídos nos órgãos 
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de proteção ao crédito, bem como inscritos em dívida ativa para posterior cobrança 

administrativa ou judicial. 

 

13.3. O arrematante inadimplente não será admitido a participar de qualquer outro leilão 

divulgado no site na internet: www.danielgarcialeiloes.com.br, pelo que seu cadastro ficará 

bloqueado. Caso sejam identificados cadastros vinculados a este cadastro bloqueado, os 

mesmos serão igualmente bloqueados. 

 

13.4. Caso o arrematante esteja com seu CPF/CNPJ em situação "suspenso/irregular" junto à 

Receita Federal ou com seu endereço desatualizado junto à Receita Federal e/ou SINTEGRA, 

ficará sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos. 

 

13.5. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das obrigações 

assumidas neste leilão, a Prefeitura de Nova Veneza, SC, poderá aplicar ao vencedor as 

penalidades deste artigo. 

 

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do 

Município. 

 

13.7. Nenhum pagamento será processado ao arrematante penalizado, sem que antes, este 

tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 

 

13.8. O leiloeiro dispõe de todos os lanços captados e registrados durante o evento, permitindo 

que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da faculdade da desistência 

da arrematação, a Prefeitura de Nova Veneza, SC, ao seu livre alvedrio, no intuito de aproveitar 

os atos praticados no leilão, poderá convocar os demais ofertantes subsequentes para que 

demonstrem seu interesse em prosseguir na condição de arrematante. 

 

13.9. Aquele que vier a praticar atos ilícitos contra a normal execução do presente leilão poderá 

responder por Violência ou fraude em arrematação judicial, normatizada no Art. 358 do Código 

Penal. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. As normas que disciplinam este leilão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que observado o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da licitação. 

 

14.2. É de inteira responsabilidade dos licitantes a observância das normas e instruções 

previstas neste Edital, arcando os mesmos com as consequências da inobservância de 

quaisquer avisos ou erratas expedidas pela Comissão de Licitação. 

 

14.3. A participação do licitante implica em aceitação de todos os termos do presente Edital. 

 

14.4. As consequências decorrentes dos atos praticados para participar deste Leilão não geram 

nenhum dever de indenizar pela Administração Pública. 

 

14.5. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela comissão de licitações, com base 

na legislação em vigor. 

 

14.6. As dúvidas que surgirem durante o leilão serão analisadas pelo leiloeiro e a comissão de 

licitações. 

 

 

http://www.danielgarcialeiloes.com.br/


 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA 
PODER EXECUTIVO  

Fone: (048) 3471-1766 –  FAX:  (48) 3471-1750 

Travessa Oswa ldo Búr i go,  nº  44 –  CEP 88.865-000 -   NOVA VENEZA/SC -  CNPJ 82.916.826/0001 -60  

CAPITAL CATARINENSE DA GASTRONOMIA ITALIANA –  Lei  Estadual nº  12.789  

8 

14.7. O Município de Nova Veneza, SC, através de seu representante, se reserva no direito de, 

total ou parcialmente, revogar o presente Leilão por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal medida, 

adiá-lo ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49, da Lei n° 8.666/93, desde que 

haja a devolução dos recursos comprovadamente empregados na arrematação do lote. 

 

14.8. Havendo anulação por ilegalidade, não possuirá direito à restituição do valor pago o 

arrematante que houver concorrido para a prática da irregularidade. 

 

14.9. Esta licitação pode ser suspensa, mediante prévia comunicação aos que demonstrarem 

interesse no certame, sem que caiba qualquer indenização aos mesmos. 

 

14.10. À prefeitura de Nova Veneza, SC, cabe o direito de promover, em qualquer fase da 

licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo (art. 43, 

parágrafo 3º, da Lei n. 8.666/93). 

 

14.11. Todos os horários estabelecidos neste Edital, em avisos ou erratas emitidas referentes 

ao Leilão ora estabelecido, observarão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília; toda 

menção a valores neste Edital refere-se à moeda corrente nacional, a saber, o Real (R$). 

 

14.12. Para dirimir judicialmente as questões oriundas do presente Edital, será competente o 

foro da Comarca de Criciúma/SC. 

 

14.13. Eventuais controvérsias surgidas no curso do leilão e os casos omissos serão 

imediatamente submetidas ao crivo administrativo da Prefeitura de Nova Veneza, SC, e 

resolvidos pelo Presidente da Comissão de Licitação do presente Leilão Público. 

 

14.14. Os prazos aqui estabelecidos terão início e vencimento apenas nos dias em que houver 

expediente na prefeitura do Município de Nova Veneza, SC. 

 

14.15. O resultado desta Licitação na modalidade de Leilão será publicado pela Prefeitura de 

Nova Veneza, SC, no DOM – Diário Oficial dos Municípios. 

        

Quaisquer esclarecimentos e informações a respeito dos bens serão prestadas pelo Leiloeiro, 

por e-mail: contato@dgleiloes.com.br, site: www.danielgarcialeiloes.com.br, ou pelos telefones 

(48) 3081-2310 | 3413-7180 ou 99138-6012.  

 

 

Nova Veneza, 04 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

ROGERIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal de Nova Veneza 

http://www.danielgarcialeiloes.com.br/

