
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ/MS 

 
1º e 2º LEILÕES - N. 001/2016 – SEFAZ/MS 

 
DIA 06/07/2016 ÀS 13:30 HORAS 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 
A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO DO SUL-SEFAZ/MS, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 06 de julho de 2016, às 
13:30 horas, no Auditório da ABO/MS – Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso 
do Sul, sito à Rua da Liberdade, 836 – Monte Líbano, em Campo Grande-MS, LEILÃO DE BENS 
DIVERSOS APREENDIDOS. O procedimento do leilão será conduzido pela Leiloeira Pública 
Oficial Sra. Regina Aude Leite de Araújo Silva, matriculada na JUCEMS sob nº 13 e assessorada 
pela Subunidade de Leilão/COFIMT da SEFAZ/MS, em seção pública no endereço acima. O 
Edital completo poderá ser visualizado no site www.sefaz.ms.gov.br (link COFIMT – Leilão) e no 
site www.casadeleiloes.com.br. Mais informações na COFIMT no fone: (67) 3318-6453, ou com 
a Leiloeira Oficial Regina Aude, pelo fone (67) 3363-7000 ou email casadeleiloes@yahoo.com.br. 
 
 
1 – DO OBJETO: 
1.1. O presente Leilão tem por objeto ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS, nas 
características e quantidades contidas no ANEXO I deste Edital.  
1.2. O critério de julgamento será o de “Maior Lance”;  
1.3. O lance não poderá ser inferior ao valor de avaliação de ANEXO I, valendo tanto para o 1º 
leilão como para o 2º leilão, sendo o 2º leilão realizado imediatamente após o término do 1º 
leilão;  
1.4. Os bens serão vendidos, no estado e condições em que se encontram expostos para 
visitação e futura arrematação, sem garantias, pressupondo-se conhecidos e aceitos pelos 
participantes, não sendo aceitas reclamações posteriores; 
 
2 - DO LOCAL DATA E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO LEILÃO:  
 
2.1. Local: AUDITÓRIO DA ABO–ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE MATO 
GROSSO DO SUL. 
 Endereço: Rua da Liberdade, 836 – Monte Líbano - Campo Grande-MS. 
 Data: 06 de julho de 2016. 

Horário: Às 13:30 horas. Após encerramento do 1º leilão, iniciará o 2º leilão para 
arrematação dos lotes que não foram vendidos no 1º leilão. 

 
3 - DA VISTORIA DOS BENS:  
3.1. Os bens constantes no ANEXO I poderão ser vistoriados pelos interessados, nos dias 04 e 
05/07/2016, no horário das 08:00h às 11:00h e das 13:30h às 16:00h e dia 06/07/2016, das 
08:00h às 11:00h, sendo proibida a visitação no horário do Leilão, no seguinte local: PRÉDIO DA 
COFIMT (Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito) - R. Delegado José Alfredo 
Hardman, s/n, Parque dos Poderes (próximo ao TRE), Campo Grande-MS. Fone: (67) 3318-6453. 
3.2. A avaliação será exclusivamente visual, sendo vedados quaisquer outros procedimentos, 
como experimentação ou remoção dos bens do local.  
3.3. O vídeo ou fotos exibidos durante o leilão são meramente ilustrativos. 
3.4. Eventuais erros na descrição das mercadorias no Edital têm preservado o direito de 
retificação pela SEFAZ, ate o inicio da realização do Leilão. 
 
 

http://www.sefaz.ms.gov.br/
http://www.casadeleiloes.com.br/
mailto:casadeleiloes@yahoo.com.br


4 - DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA: 
4.1. Os vencedores do Leilão deverão, na própria sessão pública, emitir um cheque nominal de 
20% do valor da arrematação a título de sinal (caução) e deverá efetuar também a título de 
comissão o recolhimento correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance para o lote 
arrematado que será pago a Leiloeira Oficial. 
4.2. No prazo de até 2 (dois) dias úteis, posteriores à realização do leilão o arrematante 
apresentará a Leiloeira Oficial o COMPROVANTE DE DEPÓSITO, referente ao pagamento 
integral e em dinheiro do valor do lote arrematado para recebimento da AUTORIZAÇÃO DE 
RETIRADA DE LOTE. Caso o depósito seja efetuado em cheque, a autorização de retirada do 
lote será emitida após a compensação deste.  
4.3. A importância recolhida a título de comissão efetuada pelo ARREMATANTE vencedor não 
será utilizada para complementação do valor arrematado.  
4.4. Ao sinalizar, o arrematante declara para todos os fins e efeitos, que no dia aberto para a 
visitação examinou detidamente o bem arrematado. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
5.1. Poderão participar do presente Leilão pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, 
domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional, exceto as que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações seguintes: a) estejam cumprindo penalidade de 
suspensão temporária para contratar com a Administração Pública ou declarada inidônea; b) 
sejam integrantes da Comissão Especial de Leilão promotora do Leilão; c) será imprescindível 
que o adquirente do bem leiloado seja titular de conta corrente bancária, com saldo disponível e 
de livre movimentação, caso o pagamento seja efetuado através de cheque que será emitido no 
ato da arrematação.  
 
6 - DA DOCUMENTAÇÃO: 
6.1. A documentação para a participação no certame se restringirá a:  
6.1.1. Pessoas Físicas: a) Carteira de Identidade e CPF/MF;  
6.1.2. Pessoas Jurídicas: a) Contrato Social, CNPJ/MF, Carteira de Identidade e CPF/MF do 
representante legal da Empresa e, no caso de representação, o instrumento público ou particular 
de procuração com delegações de poderes para oferta de lances e demais quaisquer decisões 
relativas às fases do Leilão, inclusive renúncia de interposição de recurso contra os atos do 
Leilão.  
6.2. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por qualquer processo 
de cópia legível e autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.  
 
7 - DO PROCEDIMENTO:  
7.1. Na data e horário fixado no Edital a Leiloeira dará por aberta a sessão pública do Leilão.  
7.2. Em ato contínuo a Leiloeira Oficial fará conhecidas as condições de venda, forma de 
pagamento e de entrega dos objetos e dará por aberta a fase de lances.  
7.3. Os lances deverão ser ofertados por meio de propostas verbais e sucessivos, de valores 
distintos e crescentes, respeitando o valor mínimo de avaliação dos objetos.  
7.4. A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação incondicional de todas as 
normas e termos do presente Edital e de seu anexo, obrigando-se o arrematante a acatar de 
forma definitiva e irrecorrível as condições aqui estabelecidas, as quais são consideradas de 
conhecimento de todos, tendo em vista ter sido o presente Edital precedido de ampla divulgação 
e estar à disposição dos interessados para conhecimento.  
7.5. Será considerado vencedor o licitante que oferecer o maior lance, assim considerado o maior 
valor nominal, igual ou superior ao preço mínimo estabelecido neste Edital. 
 
8 - DO PAGAMENTO: 
8.1. O licitante vencedor efetuará o pagamento no prazo de até 2 (dois) dias úteis, posteriores à 
realização do leilão, apresentando a Leiloeira Oficial o COMPROVANTE DE DEPÓSITO efetuado 
em conta corrente fornecida pela comissão de leilão, devidamente pago em dinheiro, no valor 



integral do lote arrematado (não serão aceitos comprovantes de depósito bancário em caixa 
automático). 
8.2. As vendas realizadas em Leilão são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS, não podendo o 
arrematante RECUSAR O BEM ADQUIRIDO OU PLEITEAR A REDUÇÃO DO PREÇO (Art. 1106 
do Código Civil), ou alegar desconhecimento das condições ou características dos bens. 
8.3. Os arrematantes obrigam-se a acatar de forma definitiva e irrecorrível as normas e condições 
aqui estabelecidas, as quais são de conhecimentos de todos (Art. 3º da Lei de Introdução CCB). 
Os arrematantes estão sujeitos às penalidades do art. 335 do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO: 
Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, ou procurar afastar licitantes por meios 
ilícitos, estarão incursos nas penas de 06 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, com os 
agravantes dos crimes praticados a ordem pública e da violência, se houverem. 
 
9 - DA RETIRADA DOS BENS:  
9.1. Para a retirada dos bens arrematados, o ARREMATANTE deverá efetuar o pagamento a 
Leiloeira Oficial ou apresentar a Leiloeira Oficial o “Comprovante de Depósito autenticado em 
Caixa” que comprove da integralização do pagamento no prazo definido no item 8.1 do Edital, 
juntamente com uma cópia, que ficara retida pela Leiloeira Oficial para fins de instrução do 
processo administrativo.  
9.2. Os bens deverão ser retirados impreterivelmente nos dias 07 e 08/07/2016, no horário 
das 08:00h às 11:00h e das 13:30h às 16:00h e dias 11, 12 e 13/07/2016, no horário das 
08:00h às 12:00h. 
9.2.1. Os bens que não forem retirados no prazo determinado no item 9.2 deste edital, ficarão 
sujeitos à taxa de depósito diária, no valor de 1 (uma) Unidade Fiscal Estadual de 
Referência de MS – UFERMS,  para cada lote, conforme previsto no Parágrafo Único do Artigo 
160 do RICMS e, eventuais danos aos lotes arrematados ficarão sob total responsabilidade do 
arrematante. O cálculo e a emissão do DAEMS referente à taxa de depósito serão realizados 
pela SEFAZ/MS. Após o pagamento do DAEMS da taxa de pátio, este deverá ser apresentado 
para a retirada dos bens com validade até o dia subseqüente. 
9.2.2. Caso o arrematante não proceda à retirada dos bens leiloados até o dia 18 de julho de 
2016, perderá a importância recolhida e todos os bens que compõem o lote arrematado. 
9.3. Ficarão a cargo do arrematante todas as despesas inerentes à retirada dos materiais e 
equipamentos arrematados, inclusive, taxas e as despesas com desmontagem, transporte e frete 
e outras que porventura sobrevierem.  
9.4. O arrematante assumirá o risco no carregamento e transporte dos bens arrematados, bem 
como as despesas decorrentes da sua retirada. 
 
10- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
10.1. A Secretária de Fazenda de MS se reserva o direito de revogar o leilão em defesa do 
interesse público ou anulá-la, se nela houver irregularidade, no todo ou em parte, em qualquer 
fase, de ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para o 
recebimento de propostas.  
10.2. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão Especial de Leilão da 
Sefaz/MS.  
10.3. Fica eleito o foro da Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir 
qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

  



LISTAGEM DE LOTES: 
 

LOTE QTDE UN MERCADORIA VALOR R$ 
001 01 un Aparelho esteticista - Belle Steam Ozone – Vapor de Ozônio – estética; 220,00 

002 95 un Confecções masculinas; 1.290,00 

003 95 un Confecções masculinas; 1.290,00 

004 780 pr Chinelos diversas cores; 780,00 

005 
05 un 05 Computadores completos com caixas de som, mouses, de teclados, 

monitores de 15.6”,CPU 42 Celeron-W (Mem 4GB, HD 500 GB SATA, MB 
LOG-BAT-I-CD,gravador de DVD, Windows 8.1); 

1.630,00 

006 252000 un Parafusos DW PA 25x3,5 mm e 35x3,5 mm; 1.270,00 

007 24 un Serra circular, parafusadeira, moto esmeril, furadeira; 550,00 

008 12 un Cadeiras para auto para crianças de 15 a 36 kg; 330,00 

009 50 un Short jeans feminino; 480,00 

010 01 un Nobreak APC back-UPS 600VA Bivolt; 70,00 

011 1150 un Brincos artesanais; 560,00 

012 01 un Acabamento do vidro lateral direito para ônibus; 35,00 

013 296 pct Agulha para limpeza de fogão (Pacotes com 50 unidades); 590,00 

014 01 un Equipamento completo antifurto mercadorias - comércio; 4.370,00 

015 40 un Confecções masculinas; 880,00 

016 38 pr Sapatilhas femininas; 380,00 

017 50 un Camisetas básicas; 70,00 

018 50 un Cosméticos em geral: shampoo, condicionador, esmalte, batom, creme facial, 
hidratante; 

70,00 

019 35 un Confecções masculinas e femininas e bijuterias; 330,00 

020 12 pr Sapatos femininos; 100,00 

021 09 pr Sapatos masculinos; 80,00 

022 20 un Confecções masculinas; 240,00 

023 06 pr Sandálias femininas; 50,00 

024 415 un Capas de celulares e tablets; 1.120,00 

025 09 un Almofadas e manta de tricô; 370,00 

026 13 un 11 pares de sapatos e 2 cintos masculinos; 480,00 

027 58 un Confecções femininas; 460,00 

028 23 un Produtos naturais; 210,00 

029 408 un Capas de celulares e tablets; 830,00 

030 01 un Pneu para moto; 50,00 

031 20 un Confecções masculinas; 480,00 

032 38 un Confecções femininas – camisolas, pijamas; 370,00 

033 280 un Itens diversos – sacolas para presente, fita prendedor embalagem, cílios 
postiços, elásticos silicone, mini piranhas, tiaras, unhas postiças; 

110,00 

034 08 un Livros saúde total, óleo de cártamo, fibras detox; 180,00 

035 11 itens Sistema de segurança – 01 DVR híbrido, 08 câmeras com suporte day night, 
100 metros de cabo coaxial, 01 fonte de alimentação; 

200,00 

036  01 un Aparelho Thermomix TM31; 810,00 

037 06 pr Sapatos masculinos; 110,00 

038 01 un Ventilador coluna 65 cm; 100,00 

039 04 un Carrinhos de controle remoto; 160,00 

040 65 un Roupas íntimas femininas; 220,00 

041 25 un Brincos infantis com furador de orelha e aparelho sistema 75; 150,00 

042 2770 un Bijuterias diversas;  1.390,00 

043 1150 un Brincos artesanais; 560,00 

044 1150 un Brincos artesanais; 560,00 



045 47 un Cosméticos; 340,00 

046 14 un Confecções femininas; 120,00 

047  10 un Bonecas de pano; 190,00 

048 12 rl Papel de parede; 120,00 

049 04 un Pentes de memória Kingston 02 Giga; 70,00 

050 24 un Confecções masculinas e femininas; 100,00 

051 285 un Pares de sapatilhas e meias calças; 1.060,00 

052 285 un Pares de sapatilhas e meias calças; 1.060,00 

053 285 un Pares de sapatilhas e meias calças; 1.060,00 

054 15 un Confecções infantis; 180,00 

055 02 un Vestidos de festa; 1.560,00 

056 43 un Pijamas masculinos, femininos e chinelos; 340,00 

057 30 cx Charutos - caixa com 50 unidades; 420,00 

058 01 un Bolsa feminina; 40,00 

059 60 un Camisetas; 1.080,00 

060 60 un Camisetas; 1.080,00 

061 07 un Tacos de sinuca e jogo de bola; 300,00 

062 20 Kg Areia fluidizada para filtro; 60,00 

063 10 un Refletores LED 50 W à prova d’agua; 150,00 

064 08 un Livros saúde total, óleo de cártamo, fibras detox; 170,00 

065 30 un Camisetas; 180,00 

066 17 un Confecções infantis; 190,00 

067 04 pr Sapatos masculinos; 120,00 

068 100 un Luvas para pilotar moto; 360,00 

069 01 un Compressor de ar pistão; 110,00 

070 21 un Roupas íntimas femininas; 180,00 

071 24 un Confecções femininas; 250,00 

072 20 un Bonés femininos; 500,00 

073 95 un Confecções masculinas; 1.290,00 

074 01 un Aparelho esteticista - Belle Steam Ozone – Vapor de Ozônio – estética; 220,00 

075 33 un Kits com bainha, facas, garfos amoladores, estojos; 920,00 

076 33 un Kits com bainha facas, garfos amoladores, estojos; 920,00 

077 08 un Peças automotivas: indicador de combustível, tacômetro, termômetro elétrico 
e mecânico de água; 

360,00 

078 1150 un Brincos artesanais; 560,00 

079 50 un Conjuntos de peças para fabricação de móveis; 90,00 

080 36 un Panos e tapetes; 25,00 

081 15 un Cabos 2464 20A 80C 300V I/II A/B; 30,00 

082 01 un Aparelho esteticista – Mass I Analógico endermologia e vácuoterapia contínuo 
e pulsado; 

480,00 

083 07 un Coletes de inverno; 370,00 

084 32 un Chumb SE M24X432 Galv; 510,00 

085 24 un Potes 2,5 litros; 40,00 

086 01 un Aparelho esteticista - Belle Steam Ozone – Vapor de Ozônio – estética; 220,00 

087 01 un Geforce 9800 Graphics Card GT 512MB; 90,00 

088 01 un Relógio de pulso Cassio; 90,00 

089 240 un Fitas isolantes Isoflex 20 metros; 240,00 

090 12 un Batons líquidos; 40,00 

091 300 pr Sandálias rasteiras; 390,00 

092 108 pr Chinelas; 320,00 



093 144 pr Chinelas e sapatilhas; 590,00 

094 950 un Confecções diversas: calças, bonés, gorros, bermudas, blusas; 1.050,00 

095 500 un  Gel massageador sebo de carneiro; 950,00 

096 500 un  Gel massageador sebo de carneiro;  950,00 

097 05 un Peças para veículos automotores de transporte de carga; 580,00 

098 75 un  Suporte TV; 360,00 

099 55 un  Cosméticos de uso profissional; 870,00 

100 55 un Cosméticos de uso profissional; 870,00 

101 67 un Cosméticos de uso profissional; 800,00 

102 75 un Cosméticos; 1.360,00 

103 01 un Peça para elevador; 460,00 

104 06 un Bloco Quatro Bancas e Bloco Seis Bancas; 2.660,00 

105 07 un Mecanismo com sensores óticos CODIN catraca pedestal e tampa do volante 
da catraca; 

650,00 

106 99 un  Cosméticos; 1.380,00 

107 42 un Confecções femininas e masculinas; 660,00 

108 06 un 01 unidade de bomba de vácuo e 05 unidades de Pulsador pneumático 60/40 
GMZ; 

160,00 

109 1150 un Brincos artesanais; 560,00 

110 345 un Roupas íntimas masculinas e femininas; 230,00 

111 
30 un Peças para equipamento de cópia e impressão – engrenagem 17Z/25Z, rolo 

de fusão, rolamento do rolo de pressão, conjunto de tela de limpeza, rolo de 
introdução de papel, motor DC24V – DSM7110, Correia de transferência, 
unidade de saída de papel;  

2.650,00 

112 320 un Frascos plásticos; 230,00 

113 10 m Peça para máquina agrícola: Esteira JAN 500 Travessa;  1.150,00 

114 01 un Tela de visualização Plasma Samsung; 1.210,00 

115 50  un Frascos com 60 cápsulas de Ômega Pure – Biobalance; 1.200,00 

116 04 un Assentos de van: 3 com 3 lugares e 1 com 4 lugares; 1.720,00 

117 01 un Barra 2” X 3000MM; 70,00 

118 01 un Unidade externa cond. ar piso teto 80000 BTU/HSO frio 220V 60HZ trifásico; 860,00 

119 18 un Duchas elétricas; 440,00 

120 168 pr Calçados femininos; 530,00 

121 04 un Suportes paralamas traseiro direito e esquerdo; 130,00 

122 02 un Autopeças: kit alargador de paralama U79; 470,00 

123 210 pr Calçados femininos; sapatilhas e rasteiras; 630,00 

124 72 pr Sandálias femininas; 370,00 

125 367 un Autopeças: filtro de óleo para motor, filtro de combustível p/ motor de ignição, 
filtro de óleo lubrificante, filtro de ar, cartouche filtran, jogos de tapete; 

3.300,00 

126 10 un Escadas e ancinhos; 210,00 

127 210 pr Calçados femininos; sapatilhas e rasteiras; 630,00 

128 1150 un Brincos artesanais; 560,00 

129 05 un Baldes com suplemento para ração de gado (T.NIM-NEEM); 580,00 

130 69 un Capas para celulares; 1.000,00 

131 69 un Peças para implementos agrícolas; 430,00 

132 55 un Confecções infantis; 530,00 

133 55 un Capas para Bíblia, bordados e apliques; 700,00 

134 08 un Junta do cabeçote e retentor; 350,00 

135 14 pr Botinas; 140,00 

136 50 pct Lã para tricô (pacotes com 5 unidades cada); 110,00 

137 28 un Potes plásticos, tábua para corte, espremedor de frutas; 60,00 

138 1150 un Brincos artesanais; 560,00 



139 50 un Confecções: jaquetas; 1.000,00 

140 33 un Confecções femininas e masculinas; 650,00 

141 1150 un Brincos artesanais; 560,00 

142 23 un Confecções e tênis infantis; 670,00 

143 50 un Confecções: jaquetas; 1.000,00 

144 1150 un Brincos artesanais; 560,00 

145 60 pr Calçados infantis; 340,00 

146 222 un Cosméticos (preparações capilares); 420,00 

147 50 un Confecções: jaquetas; 1.000,00 

148 33 un Peças para eletrodomésticos;  70,00 

149 64 un Confecções femininas e masculinas; 860,00 

150 11 un Painel, Máquina pente transferência, perfil e resistência Smigroup; .2160,00 

151 50 un Confecções: jaquetas; 1.000,00 

152 34 un Peças para eletrodomésticos; 60,00 

153 1150 un Brincos artesanais; 560,00 

154 12  un Circuitos integrados; 50,00 

155 05  un Vinhos importados; 40,00 

156 07  un Araras para roupas; 210,00 

157 328 un Lentes para óculos de grau; 1.675,00 

158 09 un Filtros e retentor; 270,00 

159 08 rl Bobina papel térmico; 80,00 

160 04 un Inter Térmico; 2.900,00 

161 01 un Cabeçote usado; 60,00 

162 01 un Peça automotiva: jogo atuador Ford; 490,00 

163 04 un Peças automotivas; 410,00 

164 16 un Peças para máquinas agrícolas – retentor, disco de freio, disco intermediário; 1.035,00 

165 25 un Buchas de vedação; 210,00 

166 02 un Rolamentos para aeronave; 670,00 

167 30 un Roupas íntimas femininas; 410,00 

168 73 un Peças para máquinas industriais; 590,00 

169 16 un Confecções femininas; 260,00 

170 14 un Facas serrilhadas; 600,00 

171 18     un Autopeças: rele chicotes, reator xênon universal, farol, lâmpada xênon;  130,00 

172 12 un Confecções femininas; 360,00 

173 01 un Confecção feminina: cigarrete; 35,00 

174 23 jg Reparos automotivos; 580,00 

175 05 un Relógios de pulso com pulseiras plásticas; 110,00 

176 04 un Filtro de ar e Separador ar/óleo; 330,00 

177 05 un Sensores Indutivo Estend M18X1MM 1NA 10-30vcc SN=16MM PNP 3 FIOS 
M12-4PINOS Metal Roscado c/ Prot saída; 

315,00 

178 02 un Baterias 7,2V; 170,00 

179 222 un Copos descartáveis, sacos para lixo, papel alumínio; 270,00 

180 62 un Disco distribuidor de sementes; 510,00 

181 36     pr Tênis; 540,00 

182 950 un Confecções diversas: calças, bonés, gorros, bermudas, blusas; 1.050,00 

183 126 pct Lã para tricô (pacotes com 5 unidades cada); 270,00 

184 08 un Confecções infantis; 250,00 

185 
123 un Peças para máquinas e ferramentas: bucha de redução, protetor anel do 

mandril, conjunto de fresas, jogo lâmpada fluorescente, rotor, escova de 
carvão; 

200,00 



186 01 un Peça automotiva: rele; 100,00 

187 04 un Peças para refrigeração: evaporadores; 130,00 

188 02 un Aparelhos celulares; 580,00 

189 85 un Confecções infantis; 530,00 

190 05 un Confecções femininas; 170,00 

191 09 un Confecções femininas; 270,00 

192 16 un Confecções: roupas de time; 50,00 

193 10 un Lâmpadas 12V para farol de veículos; 140,00 

194 10 un Autopeças: porca roscada de aço; 20,00 

195 10 un Relógios de pulso; 580,00 

196 05 un Aparelhos celulares; 1.950,00 

197 61 un Cosméticos: sabonetes íntimos e kits óleo de argan profissional; 300,00 

198 70 un Caixas de correio e puxadores de porta e gaveta; 850,00 

199 01 un Aparelho Celular Iphone 6S; 860,00 

200 328 un Lentes para óculos de grau; 1.675,00 

201 14 un Confecções femininas; 400,00 

202 01 un Tensor para limitador sem contato; 200,00 

203 39 un Escovas de cabelo; 340,00 

204 50  un Frascos com 60 cápsulas de Ômega Pure – Biobalance; 1.200,00 

205 08 un Multilâmina o300 18Z D3 C4,5 AT.25 AF.E-D FR70 2 CHAV 10X5 2 EXT; 410,00 

206 06 un Confecções femininas: vestidos; 90,00 

207 36 un Disco de corte, disco de desbaste, ponta montada, rebolo; 90,00 

208 02 un Aparelhos celulares 440,00 

209 01 un Kit portão automático KDZ 1/5 Garen 220V; 100,00 

210 50  un Frascos com 60 cápsulas de Ômega Pure – Biobalance; 1.200,00 

211 02 un Disco rígido cabeado 1 TB 7.2K RPM Universal SATA, 3 Gbps 3.5-in; 280,00 

212 50  un Frascos com 60 cápsulas de Ômega Pure – Biobalance; 1.200,00 

213 01     un Computador completo; 570,00 

214 20 un Cintos de segurança para carroçaria; 230,00 

215 30 un Confecções infantis; 270,00 

216 26 itens Material escolar; 330,00 

217 64 un Confecções femininas e masculinas; 860,00 

218 08 pr Calçados masculinos; 80,00 

219 64 un Confecções femininas e masculinas; 860,00 

220 06 un Produtos para pintura automotiva: endurecedor para primer, diluente poliéster, 
primer epóxi cinza; 

120,00 

221 217 un Confecções femininas, infantis, masculinas, panos de prato, toalhas de banho 
e de mesa, capa para colchão e sofá, cortinas; 

920,00 

222 178 un Confecções femininas e masculinas; 1.180,00 

223 73 un Bolsas de bebê; 240,00 

224 19 un Confecções femininas e masculinas; 450,00 

225 36 un Calças jeans com refletivo; 210,00 

226 05 un Extensor para grade de porta; 40,00 

227 178 un Confecções femininas e masculinas 1.180,00 

228 28 un Peças automotivas: junta tampa Hilux, amortecedor susp. Pajero, filtro bomba 
Corolla;  

1.100,00 

229 02 un Conjunto trocador de calor cond. Cyclone CH1 c/bem; 80,00 

230 60 un Cosméticos: creme alisante para cabelos; 590,00 

231 48 pr Calçados infantis; 820,00 

232 28 un Peças para eletrodomésticos; 310,00 

233 50 un Confecções: jaquetas; 1.000,00 



234 72 un Peças para eletrodomésticos: condensador, rele; 180,00 

235 08 fd Fardos de polpa cítrica peletizada: alimento para gado; 510,00 

236 44 un Confecções masculinas; 610,00 

237 20 un Peças automotivas – Coifa de borracha de transmissão dianteira; 1.240,00 

238 11 un Cestinhas plásticas e suporte simples para cestinhas; 100,00 

239 50 un Confecções: jaquetas; 1.000,00 

240 3250 un Chapa de alumínio para impressão gráfica de diversos tamanhos; 7.620,00 

241 09 un Peça automotiva – alargador de paralamas; 170,00 

242 90 Kits Perfumes e botox para cabelos; 790,00 

243 178 un Confecções femininas e masculinas; 1.180,00 

244 50 un Confecções: jaquetas; 1.000,00 

245 58 pr Calçados infantis; 340,00 

246 178 un Confecções femininas e masculinas; 1.180,00 

247 3 rl Cabos flexíveis de cobre com aproximadamente 42m;  2.020,00 

248 3 rl Cabos flexíveis de cobre com aproximadamente 42m;  2.020,00 

249 4 rl Cabos flexíveis de cobre com aproximadamente 42m;  2.690,00 

250 12 un Baldes com suplemento para bovinos. 360,00 
 


	1º e 2º LEILÕES - N. 001/2016 – SEFAZ/MS
	DIA 06/07/2016 ÀS 13:30 HORAS
	CONDIÇÕES GERAIS
	A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO DO SUL-SEFAZ/MS, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 06 de julho de 2016, às 13:30 horas, no Auditório da ABO/MS – Associação Brasileira de Odontologia de Mato Gros...
	1 – DO OBJETO:
	1.1. O presente Leilão tem por objeto ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS, nas características e quantidades contidas no ANEXO I deste Edital.
	1.2. O critério de julgamento será o de “Maior Lance”;
	1.3. O lance não poderá ser inferior ao valor de avaliação de ANEXO I, valendo tanto para o 1º leilão como para o 2º leilão, sendo o 2º leilão realizado imediatamente após o término do 1º leilão;
	1.4. Os bens serão vendidos, no estado e condições em que se encontram expostos para visitação e futura arrematação, sem garantias, pressupondo-se conhecidos e aceitos pelos participantes, não sendo aceitas reclamações posteriores;
	2 - DO LOCAL DATA E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
	2.1. Local: AUDITÓRIO DA ABO–ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL.
	Endereço: Rua da Liberdade, 836 – Monte Líbano - Campo Grande-MS.
	Data: 06 de julho de 2016.
	Horário: Às 13:30 horas. Após encerramento do 1º leilão, iniciará o 2º leilão para arrematação dos lotes que não foram vendidos no 1º leilão.
	3 - DA VISTORIA DOS BENS:
	3.1. Os bens constantes no ANEXO I poderão ser vistoriados pelos interessados, nos dias 04 e 05/07/2016, no horário das 08:00h às 11:00h e das 13:30h às 16:00h e dia 06/07/2016, das 08:00h às 11:00h, sendo proibida a visitação no horário do Leilão, no...
	3.2. A avaliação será exclusivamente visual, sendo vedados quaisquer outros procedimentos, como experimentação ou remoção dos bens do local.
	3.3. O vídeo ou fotos exibidos durante o leilão são meramente ilustrativos.
	3.4. Eventuais erros na descrição das mercadorias no Edital têm preservado o direito de retificação pela SEFAZ, ate o inicio da realização do Leilão.
	4 - DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA:
	4.1. Os vencedores do Leilão deverão, na própria sessão pública, emitir um cheque nominal de 20% do valor da arrematação a título de sinal (caução) e deverá efetuar também a título de comissão o recolhimento correspondente a 5% (cinco por cento) do va...
	4.2. No prazo de até 2 (dois) dias úteis, posteriores à realização do leilão o arrematante apresentará a Leiloeira Oficial o COMPROVANTE DE DEPÓSITO, referente ao pagamento integral e em dinheiro do valor do lote arrematado para recebimento da AUTORIZ...
	4.3. A importância recolhida a título de comissão efetuada pelo ARREMATANTE vencedor não será utilizada para complementação do valor arrematado.
	4.4. Ao sinalizar, o arrematante declara para todos os fins e efeitos, que no dia aberto para a visitação examinou detidamente o bem arrematado.
	5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
	5.1. Poderão participar do presente Leilão pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional, exceto as que se enquadrarem em uma ou mais das situações seguintes: a) estejam cumpr...
	6 - DA DOCUMENTAÇÃO:
	6.1. A documentação para a participação no certame se restringirá a:
	6.1.1. Pessoas Físicas: a) Carteira de Identidade e CPF/MF;
	6.1.2. Pessoas Jurídicas: a) Contrato Social, CNPJ/MF, Carteira de Identidade e CPF/MF do representante legal da Empresa e, no caso de representação, o instrumento público ou particular de procuração com delegações de poderes para oferta de lances e d...
	6.2. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por qualquer processo de cópia legível e autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.
	7 - DO PROCEDIMENTO:
	7.1. Na data e horário fixado no Edital a Leiloeira dará por aberta a sessão pública do Leilão.
	7.2. Em ato contínuo a Leiloeira Oficial fará conhecidas as condições de venda, forma de pagamento e de entrega dos objetos e dará por aberta a fase de lances.
	7.3. Os lances deverão ser ofertados por meio de propostas verbais e sucessivos, de valores distintos e crescentes, respeitando o valor mínimo de avaliação dos objetos.
	7.4. A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação incondicional de todas as normas e termos do presente Edital e de seu anexo, obrigando-se o arrematante a acatar de forma definitiva e irrecorrível as condições aqui estabelecidas, as...
	7.5. Será considerado vencedor o licitante que oferecer o maior lance, assim considerado o maior valor nominal, igual ou superior ao preço mínimo estabelecido neste Edital.
	8 - DO PAGAMENTO:
	8.1. O licitante vencedor efetuará o pagamento no prazo de até 2 (dois) dias úteis, posteriores à realização do leilão, apresentando a Leiloeira Oficial o COMPROVANTE DE DEPÓSITO efetuado em conta corrente fornecida pela comissão de leilão, devidament...
	8.2. As vendas realizadas em Leilão são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS, não podendo o arrematante RECUSAR O BEM ADQUIRIDO OU PLEITEAR A REDUÇÃO DO PREÇO (Art. 1106 do Código Civil), ou alegar desconhecimento das condições ou características dos bens.
	8.3. Os arrematantes obrigam-se a acatar de forma definitiva e irrecorrível as normas e condições aqui estabelecidas, as quais são de conhecimentos de todos (Art. 3º da Lei de Introdução CCB). Os arrematantes estão sujeitos às penalidades do art. 335 ...
	9 - DA RETIRADA DOS BENS:
	9.1. Para a retirada dos bens arrematados, o ARREMATANTE deverá efetuar o pagamento a Leiloeira Oficial ou apresentar a Leiloeira Oficial o “Comprovante de Depósito autenticado em Caixa” que comprove da integralização do pagamento no prazo definido no...
	9.2. Os bens deverão ser retirados impreterivelmente nos dias 07 e 08/07/2016, no horário das 08:00h às 11:00h e das 13:30h às 16:00h e dias 11, 12 e 13/07/2016, no horário das 08:00h às 12:00h.
	9.2.1. Os bens que não forem retirados no prazo determinado no item 9.2 deste edital, ficarão sujeitos à taxa de depósito diária, no valor de 1 (uma) Unidade Fiscal Estadual de Referência de MS – UFERMS,  para cada lote, conforme previsto no Parágrafo...
	9.2.2. Caso o arrematante não proceda à retirada dos bens leiloados até o dia 18 de julho de 2016, perderá a importância recolhida e todos os bens que compõem o lote arrematado.
	9.3. Ficarão a cargo do arrematante todas as despesas inerentes à retirada dos materiais e equipamentos arrematados, inclusive, taxas e as despesas com desmontagem, transporte e frete e outras que porventura sobrevierem.
	9.4. O arrematante assumirá o risco no carregamento e transporte dos bens arrematados, bem como as despesas decorrentes da sua retirada.
	10- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
	10.1. A Secretária de Fazenda de MS se reserva o direito de revogar o leilão em defesa do interesse público ou anulá-la, se nela houver irregularidade, no todo ou em parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorro...
	10.2. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão Especial de Leilão da Sefaz/MS.
	10.3. Fica eleito o foro da Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
	LISTAGEM DE LOTES:

