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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2015 

MODALIDADE LEILÃO Nº 002/2015 

TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA 

 

 

1. LICITAÇÃO  

O Município de Carandaí - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às 14h00 horas do dia 

06 de agosto de 2015, no Almoxarifado da Administração Municipal, localizado na Rua Benjamim Constante, 

s./n., Bairro Olímpico, nesta Cidade, será realizada a sessão pública de Leilão de bens e sucatas inservíveis 

pertencentes ao Patrimônio Municipal, do tipo "MAIOR LANCE OU OFERTA", que se regerá pelas 

disposições da Lei Federal 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital. 

 

2. DOS BENS  

2.1. A presente licitação tem por objeto a alienação de bens/sucatas inservíveis, cuja descrição e avaliação 

seguem abaixo: 

 

LOTE DESCRIÇÃO VALOR 

01 01- Retro escavadeira Case 580 H, 1983 17.000,00 

02 01 - Patrol  Dresser R835, 1990, N310002N001039 15.000,00 

03 01 - Trator agrícola Ford 8600, com carregadeira, 1976 10.000,00 

04 01 - Tanque de 2000 litros JACTOR mod. E.M  75, 540 RPM, pressão 35Kg, 75 l/min 2.000,00 

05 01 - Arado 3 discos de arraste Santa Isabel R328, 2006  1.000,00 

06 01 - Caminhão Chevrolet, motor MB 1113 (maçarico), (no chassi) placa GVH 2119 4.000,00 

07 01 - Caminhão VW 11.140, basculante, 1990/1990, placa HMM 5420 3.000,00 

08 01 - Cabine de caminhão VW 16.210 150,00 

09 01 - Kia Besta, placa GMM 9607 1.000,00 

10 01 - Caçamba basculante com pistão e bomba 3.000,00 

11 90 - telhas curvas de amianto (cumieiras) de 3,00 m x 1,20 m 400,00 

12 65 - unidades de telhas de aço carbono de 9,00 m comprimento por 70 cm de largura 3.000,00 

13 01 - Estrutura de Ferro para ponte  1.000,00 

14 Sucata de informática e diversos  equipamentos  0,50 / KG 

15 Sucata ferrosa  0,20 / KG 

16 01 - Cheve 500, placa HMM 7374 100,00 

 

3. DA HABILITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderá participar do presente leilão qualquer pessoa interessada, maior de 18 (dezoito) anos, física ou 

jurídica, com contrato social e/ou procuração específica, sendo que o credenciamento será feito no instante da 

arrematação. Assim o arrematante ao batido do martelo, apresentará documento e garantia de pagamento nos 

termos deste edital e assinará o termo de Credenciamento e de habilitação prévia (ANEXO I), onde confirma que 

vistoriou o bem arrematado e concorda com todos os itens deste edital. Caso não queira assinar o termo de 

concordância e credenciamento o mesmo será considerado desistente e não poderá mais participar do leilão. 

 

4. DOS VALORES DOS LANCES MÍNIMOS 

4.1 - Os valores mínimos de lance serão aqueles indicados para cada item a ser alienado (lote), conforme 

constam no item 2.1 deste edital. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO 

5.1 - A arrematação somente poderá ser efetivada, por valor igual ou superior ao da avaliação; 

5.2 - O pagamento será à vista no ato da arrematação; 

5.3 - Os bens arrematados somente poderão ser entregues e transferidos para o arrematante, depois do pagamento 

devido, em moeda corrente, obedecidas a exigências contidas no item 6.1 deste edital. Qualquer outra forma de 

pagamento não será aceita. Para depósito, os dados bancários serão repassados no dia a sessão do leilão; 
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5.4 - No caso de pagamento com cheque, o bem só será entregue e transferido após a confirmação de sua 

compensação; 

5.5 - Sobre o valor de arrematação, o Licitante pagará ao Leiloeiro, a comissão legal de 5% (cinco por cento), no 

ato da arrematação; 

5.6 - Os bens serão leiloados no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao Município 

qualquer responsabilidade quanto a consertos, transporte dos mesmos. 

5.7 – Cada arrematação durante a apregoação, será intermediada individualmente para acerto de pagamento do 

último lote arrematado. A discordância do arrematante em fazer o acerto neste instante, por qualquer que seja o 

motivo, levará o leiloeiro a desclassificá-lo e reapregoar este mesmo item imediatamente. A pessoa 

desclassificada não poderá mais se pronunciar durante o leilão ou solicitar a outrem o faça, com a penalidade de 

desqualificação do outro também. Se houver a insistência desta pessoa em atrapalhar o leilão, o leiloeiro poderá 

chamar a segurança para a retirada deste indivíduo do local. 

5.8 - O não pagamento do valor arrematado, levará o licitante a suspensão temporária em licitações e 

impedimento de contratar com órgãos públicos no prazo de dois anos e também as penalidades indicadas na Lei 

8666/93; 

5.9 – Somente serão aceitos os lances dos arrematantes documentados pessoalmente e que entregarem seus 

próprios documentos no instante final da apregoação. São considerados documentos oficiais, Carteira de 

Identidade recente, CPF, CNPJ e Carteira de Trabalho. 

5.10 – As notas de arrematação só serão emitidas nos nomes das pessoas previamente documentadas conforme 

parágrafo 5.9. 

5.11 – Fica reservado a comissão de licitação, resolver casos omissos neste edital.  

5.12 – Havendo divergência de erros gráficos ou informações no material de caráter publicitário, fica reservado o 

direito de se fazer correções. Para todos os fins somente será válido o que consta neste edital de leilão. 

 

6. DA RETIRADA DO MATERIAL 

6.1 – Caberá ao comprador providenciar às suas expensas a remoção dos materiais que arrematar num prazo 

máximo de 15 dias corridos do pagamento total, limitada a operação ao horário de expediente da Prefeitura. 

Após este prazo, se não for oficiado formalmente, o bem retornará ao patrimônio público. Nestes casos formais, 

mas não superiores a mais de 30 dias, será aceito a postergação da retirada do bem arrematado porém toda a 

responsabilidades da guarda e preservação é por conta do arrematante. 

6.2 - O material só poderá ser retirado após a confirmação de seu pagamento através da Tesouraria de Fazenda 

do Município em conta a ser indicada pela mesma. Fica responsável para liberação dos bens o Chefe do Setor de 

Licitações, que poderá ser contatado pelo fone: (032) 33611177. 

6.3 - O arrematante terá de assinar no ATPV onde consta ASSINATURA DO COMPRADOR antes do Prefeito 

Municipal reconhecer a Firma como responsável pelo município no local indicado do vendedor. 

 

7. DA VISTORIA DOS BENS 

7.1 – É facultado aos interessados vistoriar os materiais a serem leiloados a partir do dia 17 de julho de 2015, 

desde que em horário compatível com o expediente da Prefeitura Municipal (12:30 às 17:00), devendo para 

tanto, se identificar perante a Chefe do Setor de Licitações. 

7.2 – A pessoa que estiver dando lance durante a apregoação e participar desta licitação, confirma 

automaticamente que a mesma vistoriou os bens a serem apregoados e implica na aceitação integral e 

irretratável dos termos deste Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais 

pertinentes.  Todos os documentos ficam disponibilizados para vistoria prévia, afim de suscitar qualquer dúvida 

documental, referentes as características do bem, até a data do leilão e a partir de então,  aceitos como se 

encontram documentados. 

 

9. DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

9.1- Não poderão participar da presente licitação servidores públicos, de qualquer condição, da Prefeitura 

Municipal de Carandai. 

9.2- Das Restrições para participação:  

a) Com falência decretada ou concordata; 

b) Declarada inidônea por ato do Poder Público; 

c) Declarada suspensa pela Prefeitura Municipal de Carandai – MG. 

d) Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela licitação tenha participação direta ou indireta com o 

licitante proponente; 
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e) Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira ou trabalhista. 

9.3- Das Condições para Participação: 

9.3.1- Esta licitação está aberta a todos os interessados, pessoas físicas capazes ou jurídicas que atendam aos 

requisitos do presente edital e que comprovem as seguintes condições:  

 

a) No caso de pessoa jurídica, de conformidade com o tipo de sociedade da proponente, apresentar 

imediatamente a arrematação os seguintes documentos:   

01- Contrato Social com a última alteração, ou documento equivalente a sociedade; 

02-Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 

03- Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

04- Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação 

para com a Seguridade Social; 

05- Prova de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra 

equivalente na forma da lei. 

06- Certidão de Débitos Trabalhista 

07- Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da 

abertura da sessão. 

 

b) No caso de pessoa física, apresentar apresentar imediatamente a arrematação:   

01- Cópia do CPF e Identidade; 

02- Comprovante de Endereço; 

03- Prova de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra 

equivalente na forma da lei. 

9.4 – Os Licitantes deverão apresentar os documentos, originais ou cópias autenticadas (por Cartório ou trazer os 

originais para serem autenticados pela Comissão), frisando que no caso dos emitidos via internet 

obrigatoriamente deverão ser originais. 

 

10. DA SESSÃO DO LEILÃO 

10.1- O presente Leilão será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido na Lei Federal nº 

8.666/93. 

10.2 – Dos Lances: 

a) No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes ou seus representantes 

que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, o Leiloeiro, dará início à etapa de lances 

sucessíveis, de no mínimo R$0,1 (um centavo), a partir do preço mínimo de avaliação, os quais serão transcritos 

em ata. 

b) Desta fase será lacrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 

obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente. 

c) Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência sob as penas da Lei. 

d) Todas as despesas com a remoção e transferência dos itens arrematados correão por conta e risco do 

arrematante. 

e) É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou negociar, os materiais arrematados antes da retirada dos 

mesmos. 

10.3- Critérios para Julgamento: 

a) Será considerada vendedora a licitante que apresentar o maior lance ou a maior oferta, desde que igual ou 

superior ao valor mínimo estabelecido para cada Lote. 

6.4- Serão desclassificadas as licitantes: 

a) Que não obedeceram às condições estabelecidas no edital; 

b) Que tiverem seus preços baseados nos de outras propostas; 

c) Que apresentarem lances inferiores aos valores mínimos de avaliação. 

10.4 – Da Classificação. 

a) As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pelo Leiloeiro, que fará a classificação, levando-se em 

conta exclusivamente o maior lance, desde que, no mínimo igual ou superior ao superior ao valor estabelecido 

como lance mínimo;  

b) A classificação se fará pela ordem decrescente de lances propostas.  

 

11. DOS RECURSOS 
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11.1 – Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, os 

quais deverão ser dirigidos ao Senhor Prefeito Municipal, através da Comissão de Licitação, no endereço 

constante do preâmbulo do presente edital, nos dias de expediente, no horário das 09h00min às 16h00min.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 – Além das disposições expressas deste Edital, as propostas sujeitam-se à legislação vigente. 

12.2 – O Edital poderá ser obtido, junto ao Setor de Compras e Licitação, mediante apresentação dos 

documentos de habilitação exigidos neste Edital. 

12.3 – Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, nem devoluções, pedidos de restituição de 

quantias ou abatimentos de preços, quaisquer sejam os motivos. 

12.4 – Em nenhuma hipótese serão emitidos documentos em nome de terceiros que não se qualifiquem como 

arrematantes do bem licitado. 

12.5 – O licitante ao arrematar um item deverá dirigir-se à mesa arrecadadora, logo após a “batida do martelo” 

pelo servidor publico credenciado para tal fim, munido dos documentos previstos neste Edital, sob pena de 

perder o direito do lote arrematado, e considerado nulo o lance oferecido, retornando, incontinente, o lote ao 

leilão, sem que caiba ao pseudo – arrematante qualquer direito a reclamação. 

12.6 - Os esclarecimentos serão fornecidos pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Carandai – 

MG.  

12.7 – Fica encarregado de exercer a função de leiloeiro oficial Fabio Guimarães de Carvalho, inscrito na 

JUCEMG sob nº 446, por designação do Sr Prefeito Municipal. 

12.8 – Os esclarecimentos e questionamentos, referentes ao Edital, deverão ser solicitados através de 

comunicação escrita, e serão prestados pela Comissão de Licitação, que no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

enviará uma cópia da resposta a todos que adquiriram o edital, porém sem citar a fonte da consulta.  

12.9 - Fica reservado a Prefeitura Municipal, o direito a retirada de qualquer lote até 5 dias que antecedem a data 

de realização do leilão e comunicará ao leiloeiro e/ou colocará no site da prefeitura este aviso; 

12.10 - No caso dos veículos que tiverem com multas de transito, será seguida a seguinte norma. No valor 

mínimo pré-estabelecido pela comissão de avaliação será descontado o total das multas, no inicio da apregoação. 

Assim as mesmas passarão a ser de responsabilidade do arrematante, junto ao DETRAN para efeito de 

transferência, cujo documento que o habilita será entregue assinado pela autoridade competente no nome de 

quem estiver constando na nota de arrematação.  

12.11 – É de responsabilidade do arrematante providenciar remarcação de chassi caso seja necessário assim 

como as despesas decorrentes e transferir o veículo num prazo máximo de 30 dias, corridos da data de assinatura 

do Documento de Transferência de Veículos, sob pena de ser denunciado ao Departamento de Trânsito, através 

do Documento “Comunicação de Venda”, que isenta o vendedor de responsabilidades, multas e impostos a partir 

da data de arrematação; 

12.12 - O não pagamento do valor arrematado, levará o licitante a suspensão temporária e impedimento de 

contratar com órgãos públicos pelo prazo de até dois anos e também as penalidades da Lei 8666/93, garantido a 

prévia defesa. 

 

 

Município de Carandai, 14 de julho de 2015. 

 

 

 

Luclécio Andrade Tavares 

Presidente da Comissão de Licitação. 

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado 

por esta Assessoria Jurídica. 

    Em ___/___/______. 

 

           ___________________________                    

Assessor Jurídico em Licitações e Contratos 

        

 

 


