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PREÂMBULO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS  

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2017 
 

O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.313.817/0001-85, com sede nesta cidade de PARÁ DE MINAS/MG, na Praça Afonso Pena, 30, Centro,  
através de seu Prefeito Municipal, Senhor ELIAS DINIZ, e em conformidade com os dispositivos legais da Lei 
Federal 8.666/93, com modificações posteriores, vem tornar público para conhecimento de todos os interessados 
que fará realizar LEILÃO PÚBLICO do tipo MAIOR LANCE, de bens inservíveis de propriedade do 
Município, no dia 19/06/2017 dos bens abaixo especificados, de acordo com as regras e especificações deste 
Edital. 
 

1. OBJETO:  
1.1 É objeto de Leilão previsto neste Edital, veículos e outros bens móveis considerados inservíveis para o 

município de PARÁ DE MINAS, conforme avaliação prévia estabelecida por comissão nomeada, através 
da Portaria nº 13.893/2017, os seguintes bens: 

 

Lote Qt. Descrição: Multas Doc Avaliação 

1 1 

SUCATA com baixa de Caminhão/T. 
Recreativ/Ford/7000, Diesel, 1980/1980, Branca. Antiga 
placa GMM-1602, no estado em que se encontra. xxx xxx  R$        3.000,00  

2 1 

SUCATA com baixa de Caminoeta/C. 
Fechada/VW/Kombi, Gasolina, 1993/1993, Branca. Antiga 
Placa: GMM-2507, no estado em que se encontra. xxx xxx  R$           400,00  

3 1 

SUCATA com baixa de 
Camioneta/Ambulancia/Fiat/Fiorino IE, Gasolina, 
1997/1998, Branca. Aniga Placa: GMG-8118, no estado 
em que se encontra. xxx xxx  R$           300,00  

4 1 

Pas/Automóvel/Fiat/Palio Weekend ELX, Gasolina, 
2001/2002, Branca, Placa: HMM-6951, Renavam: 
00764606263, Chassi: 9BD17302424031205, no estado 
em que se encontra. S/multas 2017  R$        1.500,00  

5 1 

Pas/Automóvel/Imp/VW Gol Special, Gasolina, 
1998/1999, Branca, Placa: HMM-3218, Renavam: 
710497679, Chassi: 8AWZZZ377WA125446, no estado 
em que se encontra. S/multas 2017  R$        1.500,00  

6 1 

SUCATA com baixa de Camioneta/C. 
Fechada/VW/Kombi, Gasolina, 1996/1996, Branca. Antiga 
Placa: GMM-7665, no estado em que se encontra. xxx xxx  R$           400,00  

7 1 
Carregadeira Michigan 75 III, ano 1986, no estado em 
que se encontra. xxx xxx  R$       15.000,00  

8 1 

SUCATA com baixa de Motocicleta/Honda/CG 125, 
Gasolina, 1985/1985, Azul. Antiga Placa: GOG-4579, no 
estado em que se encontra. xxx xxx  R$             80,00  

9 1 

Car/Caminhão/C. Aberta/GM/Chevrolet D 40 Custom, 
Diesel, 1990/1990, Branca, Placa: GMM-1596, Renavam: 
00248600680, Chassi: 9BG443NNMLC006914, no estado 
em que se encontra. S/multas 2017  R$        6.000,00  

10 1 

Pas/Motocicleta/Yamaha/YBR, Gasolina, 2002/2002, 
vermelha, Placa: GZU-3418, Renavam: 00778343448, 
Chassi: 9C6KE013020018349, no estado em que se 
encontra. S/multas 2017  R$           900,00  
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11 1 

Pas/Motocicleta/Yamaha/YBR, Gasolina, 2002/2002, 
vermelha, Placa: GZU-3419, Renavam: 00778344142, 
Chassi: 9C6KE013020018348, no estado em que se 
encontra. S/multas 2017  R$           900,00  

12 1 

SUCATA de Camioneta/C. Fechada/VW/Kombi, Gasolina, 
1996/1996, Branca. Antiga Placa: GMM-7666, no estado 
em que se encontra. S/multas 2016  R$           400,00  

13 1 

SUCATA de Caminhonete/C Abert/Toyota/Bandeirante, 
Diesel, 1977/1977, Azul. Antiga Placa: GMM-1626, no 
estado em que se encontra. xxx xxx  R$        1.500,00  

14 1 

Pas/Motocicleta/Yamaha/YBR, Gasolina, 2002/2002, 
branca, Placa: GYD-7045, Renavam: 007929350047, 
Chassi: 9C6KE010020068033, no estado em que se 
encontra. S/multas 2017  R$           900,00  

15 1 

Pas/Motocicleta/JTA/Suzuki Katana 125, 1998/1998, 
Gasolina, Vermelha, Placa: GXL-2795, Renavam: 
00716954150, Chassi: 9CDNF41BJWM009541, no estado 
em que se encontra. S/multas 2017  R$           900,00  

16 1 

Pas/Automóvel/ VW/Gol CL 1.6 m1, Gasolina, 1998/1999 
Branca, Placa: HMM-1828, Renavam: 00703812092, 
Chassi: 9BWZZZ377WP574513, no estado em que se 
encontra. S/multas 2017  R$        3.000,00  

17 1 

Pas/Automóvel/ Fiat/Camionete Strada Working, 
Gasolina, 2001/2001 Branca, Placa: GMF-3659, Renavam: 
00773217355, Chassi: 9BD27801112795991, no estado 
em que se encontra. S/multas 2017  R$           800,00  

18 1 

Pas/Automóvel/ Fiat/Uno S IE, Gasolina, 1993/1994, 
Branca, Placa: GPW-7865, Renavam: 614818907, Chassi: 
9BD146000P5098076, no estado em que se encontra. S/multas 2017  R$        3.500,00  

19 1 
Pá Carregadeira 924 G Caterpillar, ano 2005, no estado 
em que se encontra. xxx xxx  R$       39.000,00  

20 1 
Trator de Esteira, Modelo D4 E, ano 1983, no estado em 
que se encontra. xxx xxx  R$       12.000,00  

21 1 
Pá Carregadeira Case W 18, ano 1983, no estado em 
que se encontra. xxx xxx  R$       11.000,00  

22 1 
Motoniveladora Fiat Allis FG 70, ano 1983, no estado 
em que se encontra. xxx xxx  R$       25.000,00  

23 1 
Guindaste Hidráulico, marca Munck, modelo M-640-18, 
no estado em que se encontra. xxx xxx  R$           800,00  

24 1 
Caçamba para caminhão toco, no estado em que se 
encontra. xxx xxx  R$           600,00  

25 xxx 
Sucata de portas e janelas de ferro e alumínio, no estado 
em que se encontra. xxx xxx  R$           500,00  

26 xxx 

Sucata de diversos materiais (ferro pesado, ferro leve, 
lata, plástico, elestrodomésticos, equipamento hospitalar, 
dentros outras). A sucata será vendida no peso (kg). xxx xxx  R$               0,40  

27 xxx 
Sucata de louças (lavatórios, vasos, e sucata de placas 
em fibra), no estado em que se encontra.. xxx xxx  R$           250,00  

28 xxx Sucata contendo alumínio. A sucata será vendida no xxx xxx  R$               1,80  
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peso (kg). 

29 xxx 
Sucata fio em cobre, encapado. A sucata será vendida 
no peso (kg). xxx xxx  R$               4,00  

30 xxx 

Sucata de diversos materiais (informática, 
eletroeletrônicos,eletrodomestico, equipamento 
hospitalar), no estado em que se encontra. xxx xxx  R$           500,00  

31 xxx 
Sucata de cabo em  alumínio desencapado. A sucata 
será vendida no peso (kg). xxx xxx  R$               2,00  

32 xxx 
Sucata de cabo em  alumínio encapado. A sucata será 
vendida no peso (kg). xxx xxx  R$               1,50  

33 xxx 

Sucata de bombas para poço artesiano, bomba de 
sucção, motores, tomônio e liquidificador industrial. A 
sucata será vendida no peso (kg).  xxx xxx  R$               0,50  

34 1 
Base de ferro para basquete, no estado em que se 
encontra. xxx xxx  R$           250,00  

35 1 Betoneira, no estado em que se encontra. xxx xxx  R$           150,00  

36 4 
Sucata de rodas para caminhão em ferro pesado, no 
estado em que se encontra. xxx xxx  R$           300,00  

37 1 

Pas/Motocicleta/JTA/Suzuki Katana 125, 1998/1998, 
Gasolina, preta, Placa: GXL-2971, Renavam: 
00723090068, Chassi: 9CDNF41BJWMO10349, no estado 
em que se encontra. S/multas 2017  R$        1.000,00  

38 1 

Car/Caminhão/C. Aberta/B/M. Menz L 608 D, Diesel, 
1977/1977, Azul, Placa: GMM-1622, Renavam: 
00265751829, Chassi: 30830212344220, no estado em 
que se encontra. 85,13 2017  R$        10.500,00  

39 2 
Caldeirão Inox, marca ALIA, no estado em que se 
encontra.     xxx xxx  R$             2.000,00  

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

1 

Car/Caminhão/Basculante /B/M. Menz L 1113 D, Diesel, 
1986/1986, Amarelo, Placa: GMM-1614, Renavam: 
00260291030, Chassi: 34403212616531, no estado em 
que se encontra.  
 xxx 

 
 
 
 
2017  R$        10.500,00  

41 1 

Car/Caminhão/Basculante /B/M. Menz L 1113 D, Diesel, 
1983/1983, Amarelo, Placa: GMM-1607, Renavam: 
00265751837, Chassi: 34403212616535, no estado em 
que se encontra.   2017  R$        10.500,00  

42 5 
Módulos para passageiros p caminhão Ford Cargo 1717  
com 4 lugares, no estado em que se encontra. xxx   R$        4.500,00  

43 5 
Aparelho Autoclave Vertical, no estado em que se 
encontra. xxx  R$                500,00 

44 1 
Carcaça de transformador trifásico, 45 KVA, no estado 
em que se encontra. xxx  R$              1.800,00 

 
2. DO HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO: 

 
2.1 O leilão será presencial e realizado no dia 19/06/2017 às 09 horas no Depósito Municipal, localizado na 
Cachoeira, Rodovia 431 – Pará de Minas/ Itaúna – Próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal.   
 
3. DO HORÁRIO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA VISITAÇÃO. 
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3.1 Os bens, objeto deste Leilão, poderão ser visitados pelos interessados no local, horário e data 
especificada: 

3.1.1 Local: Depósito Municipal, localizado na Cachoeira, Rodovia 431 – Pará de Minas/ Itaúna – 
Próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal. 
 
3.1.2 Data: 12/06/2017, 13/06/2017, 14/06/2017 e 19/06/2017. Iniciando o leilão encerra-se a visitação. 

3.1.3 Horário: 08 às 16 horas  

3.2 Os bens acima descritos e objeto deste leilão serão vendidos no estado e condições em que se 
encontram pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não cabendo, pois, a 
respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas e extrínsecas. 
 
3.4 As fotos dos bens disponibilizadas no site www.patricialeiloeira.com.br são meramente 
ilustrativas, devendo o arrematante visitar e vistoriar os bens. 

3.4.1 O estado e as condições dos bens objetos do presente edital se pressupõem conhecidos e aceitos 
pelos licitantes na data da realização do leilão, independente da realização da visita, não sendo aceitas 
reclamações posteriores. 

3.5 Os arrematantes poderão, nos dias determinados para visitação, vistoriar, examinar, levantar condições 
de documentos, etc; inerentes aos bens destinados ao leilão, sendo de sua inteira responsabilidade fazer as 
averiguações necessárias quanto ao modelo, cor, ano de fabricação, potência, problemas mecânicos, número 
do motor e chassi, e estar ciente que no caso esse número não esteja legível e não seja original de fábrica, 
terão que trocar a(s) respectiva (s) peça (s) e remarcá-la (s) para posterior regularização junto aos órgãos 
competentes. 

3.6  Os arrematantes deverão examinar detidamente os veículos face as exigências do DETRAN no que se 
refere a plaquetas, etiquetas autodestrutivas, numeração do motor, numeração dos vidros, ano de fabricação, 
cor do veículo, tendo em vista que todo e qualquer bem será vendido no estado em que se encontra. 
Quaisquer divergências deverão ser peticionadas anteriormente ao leilão, não cabendo ao Município de 
PARÁ DE MINAS e Leiloeira quaisquer responsabilidades. 

3.7 Caso algum veículo não possua chave, será por conta do arrematante os custos para confecção da 
respectiva chave. 

3.8 Caso o veículo não possua CRV – Certificado de Registro de Veículo (RECIBO) ficará a cargo do 
arrematante providenciar junto ao DETRAN a segunda via do mesmo, isentando a Prefeitura e a Leiloeira de 
quaisquer responsabilidades. 

4 – DOS LICITANTES 

4.1 Poderão oferecer lances pessoas físicas, inscritas no cadastro de pessoa física (CPF), possuidores de 
documento de Identidade – RG, capazes nos termos do Código Civil e legislação pertinente e pessoas 
jurídicas, inscritas no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ. 

4.1.1 No ato da arrematação, o arrematante deverá apresentar os seguintes documentos, original ou cópia 
autenticada, sob pena de nulidade do lance. 

A) Se pessoa física: 

Documento de identificação: CPF (cadastro de pessoa física) e carteira de identidade-RG 

Comprovante de emancipação, quando for o caso; 

B) Se pessoa jurídica: 

Comprovante de inscrição no cadastro de pessoa jurídica – CNPJ 

http://www.patricialeiloeira.com.br/
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Documentos de identidade e credenciamento do representante: CPF, RG e autorização (procuração com 
firma reconhecida) 

4.2 Depois de examinados e feitas as anotações pertinentes, os documentos serão devolvidos no ato do 
pagamento. 

4.3 Conforme determina o artigo 9º inciso III da Lei 8.666/93 os funcionários do quadro da Prefeitura 
Municipal de PARÁ DE MINAS não poderão participar direta ou indiretamente na aquisição dos bens objetos 
do leilão. 

5 – DOS LANCES 

5.1 Os bens serão leiloados cada um em seu respectivo lote, um a um, no estado de conservação que se 
encontram, não cabendo ao Município de PARÁ DE MINAS e a Leiloeira qualquer responsabilidade quanto a 
conservação, reparos ou mesmo as providências referentes à retirada e transporte do (s) bem (ns) 
arrematado (s). 

5.2 Será  considerando vencedor o licitante que oferecer o maior lance por item. 

5.3 È proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou negociar, sobre qualquer forma, o bem arrematado 
antes da retirada no prazo estabelecido no item 7. 

5.4 Após a confirmação do lance ofertado não será alterado o nome do arrematante. 

5.5 A participação no presente leilão implica, no momento em que o lance for considerado vencedor, na 
concordância e aceitação de todos os termos e condições deste edital de leilão. 

5.6 Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a quantia fixada informada por esta 
leiloeira no momento do leilão presencial. 

5.7 Fica ratificado desde já que qualquer forma de manipulação, acordo, combinação ou fraude por parte dos 
licitantes ou qualquer outra pessoa que prejudique o leilão, principalmente à combinação de lances e/ou 
propostas será imediatamente comunicada a Autoridade Policial e ao Ministério Público para que tomem as 
devidas medidas pertinentes, como previsto na Lei 8.666/93: 

(...) 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena – detenção de 02 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. 

(...) 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: 

Pena – detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e multa. 

(...)  

Art. 95. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena – detenção de 02 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem 
oferecida. 

6 – DO PAGAMENTO 
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6.1 Após, a participação do leilão, o arrematante, ou seja, o participante declarado vencedor deverá 
apresentar-se junto aos Representantes da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, para 
realizar o pagamento da seguinte forma: 

6.1.2 Um cheque correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do lance vencedor, a título de caução. 
Somente será aceito o cheque se for do próprio arrematante deste leilão; com preenchimento nominal a 
Prefeitura Municipal de Pará de Minas, fica desde já ciente o arrematante que esta situação não exime ao 
arrematante das penalidades previstas neste edital no caso de descumprimento de suas obrigações.  

6.1.4 Outro cheque, ou dinheiro, corresponde a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, a título de 
comissão da leiloeira Oficial. 

6.1.5. Em até 48 (quarenta e oito) horas, após a realização do leilão, o arrematante deverá recolher aos 
cofres do Município de Pará de Minas o valor relativo ao bem arrematado, à vista, através do DAM 
(Documento de Arrecadação Municipal) a ser emitido pelo Diretoria de Receita e Tesouro. 

6.1.6 Comprovado a quitação integral do bem arrecado através da apresentação DAM  (Documento de 
Arrecadação Municipal) devidamente quitado, o Departamento da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Pará 
de Minas devolverá o cheque no valor de 20%, retido a título de caução, referente ao item 6.1.2 deste edital.  
 
6.2 Não havendo lance superior ao valor mínimo estipulado no item 1, a Comissão de Avaliação analisará a 
melhor oferta apresentada, podendo a mesma ser aceita ou não, desde que não haja prejuízo para o 
município. Neste caso receberemos a oferta e submeteremos imediatamente após a leiloeira apregoar os 
bens a apreciação da Comissão.  

6.3 – As Notas de Arrematação serão emitidas em nome do arrematante. 

6.4 – As multas e impostos que incidem sobre os bens que estão sendo levados a leilão serão por conta do 
arrematante do respectivo veículo, devendo os valores serem levantados com antecedência pelos 
interessados. Os valores informados no presente edital foram levantados até a data da expedição do edital, 
portanto os valores devem ser levantados com antecedência ao leilão pelos interessados. 

6.5 Após a arrematação consumada não será aceita a desistência total ou parcial do arrematante, sob pena 
de infringir o Artigo 335 do Código Penal Brasileiro. O arrematante ficará responsável pelo pagamento total 
dos lotes arrematados e só se procederá a entrega de qualquer bem após o pagamento de todos. 

6.6 - Se transcorrido o prazo de 72 horas e os depósitos não forem efetivados pelo arrematante, este será 
considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse caso a Leiloeira poderá emitir título de crédito 
(conta) para a cobrança de tais valores, encaminhando-o para protesto por falta de pagamento, se for o caso, 
sem prejuízo da execução prevista no artigo 39 do Decreto nº 21.981/32. Destarte, haverá a cobrança dos 
valores abaixo descritos a título de multa: 

* Valor de 20% (vinte por cento) do valor do lance vencedor: será recolhido ao Contratante a título de multa; 

* Valor de 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para pagamento da comissão da 
leiloeira. 

6.6.1 O arrematante que se enquadrar no item anterior, poderá ainda ser suspenso de participar de novos 
Leilões realizados pelo Município de Pará de Minas, declarado inidôneo, ou sofrer sanções previstas nos 
termos do disposto no artigo 87, inciso I a V, da Lei Federal nº 8.666/93 

6.7 Somente poderá tomar posse dos bens leiloados, o arrematante que efetuar o pagamento integral do 
lance ofertado e o pagamento da comissão da leiloeira. 

6.8 Não será aceita a desistência total ou parcial, sendo que o arrematante ficará responsável pelo 
pagamento total dos lotes arrematados. 

6.9 O arrematante que necessitar de nota fiscal, ficará na obrigação de retirar a nota fiscal avulsa pelo qual 
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será cobrado o ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) na forma da legislação vigente. 

6.10 Antes da retirada do produto, o Município de PARÁ DE MINAS, poderá, no interesse público e desde 
que em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, revogar este leilão parcial ou totalmente, 
devendo no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo ou em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, 
quer mediante provocação de terceiros. 

6.11 Na hipótese de anulação resguardados o contraditório e a ampla defesa não terá o arrematante direito à 
restituição do valor pago se houver, de qualquer forma, concorrido para a prática de ilegalidade. 

7 – DA ENTREGA DO PRODUTO 

7.1 O objeto arrematado será retirado pelo arrematante somente após o pagamento do lance ofertado e o 
regular pagamento da comissão devida à leiloeira, conforme estabelecido no item 6. 

7.1. Os lotes 26, 28, 29, 31, 32 e 33 serão vendidos pelo preço do KG. Portanto será necessário pesar a 
mercadoria e calcular o valor da arrematação e comissão. Sendo assim, é de responsabilidade do 
arrematante os meios, procedimentos e custos para a pesagem do bem. Um Servidor Municipal do 
Departamento de Patrimônio acompanhará o arrematante até a balança para a devida pesagem e somente 
liberará a mercadoria para transporte após a confirmação do pagamento do lance e comissão. 

7.2 O arrematante vencedor que não retirar o bem no prazo de 05 dias úteis após a efetivação do 
pagamento (s) bem (ns) arrematado (s) perderá o direito ao bem adquirido, bem como o pagamento do lance 
efetuado. 

7.3 No caso de veículos é de responsabilidade do arrematante antes de funcionar, se for o caso, verificar 
necessidade de óleo, combustível, dentre outros, responsáveis pelo pleno funcionamento. O Município de 
PARÁ DE MINAS não se responsabiliza por avarias decorrentes desta omissão, uma vez que os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. 

7.4 È de responsabilidade da leiloeira somente a expedição da nota de arrematação que será entregue ao 
arrematante e a mesma possui fé – pública, e é documento hábil para a devida comprovação de propriedade 
pelo arrematante. Caso o arrematante, necessite de nota fiscal para transporte e outros deverá por seus 
próprios meios providenciar junto a arrecadação fazendária da cidade, sendo de sua inteira responsabilidade 
os custos e despesas. 

7.5 As despesas com retirada, carregamento, frete, seguro e transporte dos bens e impostos que incidem 
sobre a venda (ICMS e outros), serão de inteira responsabilidade do arrematante/comprador (a). 

7.6 A entrega do veículo (s) será (ao) efetuada (s) juntamente com o CERTIFICADO DE REGISTRO DE 
VEÍCULO (CRV) ou CARTA DE ARREMATAÇÃO, devidamente preenchida e com reconhecimento das 
assinaturas do arrematante e do representante da Prefeitura Municipal de PARÁ DE MINAS mediante a 
confirmação quanto ao pagamento do lance e comissão. 

7.6.1 A transferência de propriedade dos veículos será efetuada, única e exclusivamente para a pessoa do 
arrematante, sendo vendada a indicação de qualquer outro nome para o preenchimento do Certificado de 
Registro de Veículo (CRV) ou Carta de Arrematação. 

7.6.2 O arrematante de veículo deverá transferi-lo junto ao órgão competente para sua propriedade no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar de sua retirada. 

7.7 O arrematante deverá retirar o produto no mesmo local onde será realizada a vistoria. 

08. DA LEILOEIRA 
8.1 O presente leilão será realizado por intermédio da Leiloeira Oficial, Sra. Patrícia Graciele de Andrade 
Sousa, JUCEMG nº 945. 
 
9 – DA ATA 
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9.1 Encerrado o leilão, será lavrada ao final da reunião ATA circunstanciada na qual figurará o produto 
vendido, bem como a correspondente identificação do arrematante e os trabalhos desenvolvidos, em especial 
os fatos relevantes. 

10 – DAS PENALIDADES 

10.1 A falta de pagamento do valor da arrematação sujeita a licitante as seguintes penalidades, indicadas na 
Lei 8.666/93, em especial as seguintes: 

10.2 Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com o Município de PARÁ 
DE MINAS pelo prazo de até 02 anos; 

10.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de PARÁ DE MINAS enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir o Município de 
PARÁ DE MINAS pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na 
condição anterior. 

10.4 As sanções previstas nos sub itens 9.1.1 e 9.1.2 são aplicáveis aos licitantes que se envolvam na prática 
de atos ilícitos nocivos ao leilão. 

11 – DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

11.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital, por irregularidades na aplicação da 
lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para o evento, conforme 
previsto no § 1º do art. 41 da Lei 8.666/93. 

11.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante o Município de PARÁ DE MINAS 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

11.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até 
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

11.4 Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 
intimação do ato ou lavratura da ata, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

11.5 Os recursos serão dirigidos à Prefeitura Municipal de PARÁ DE MINAS, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse prazo, encaminhá-lo, devidamente informados, para 
apreciação e decisão da autoridade superior. 

11.6 Não serão conhecidos os recursos cujas petições tenham sido apresentadas fora do prazo e/ou 
subscrita por representante não habilitado legalmente no processo para responder pelo licitante. 

11.7 Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento, prorrogando-os 
automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em data que não haja expediente na 
Prefeitura Municipal de PARÁ DE MINAS. 

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Fica reservado ao Município de PARÁ DE MINAS o direito de acrescentar, retirar, desdobrar ou reunir 
em lotes, a seu exclusivo critério ou necessidade quaisquer dos bens descritos no presente edital. 

12.2 Serão aplicadas as normas da Lei Federal nº 8.666/93, com modificações posteriores, em todas as 
situações e nos casos omissos desse edital. 

12.3 Reservamo-nos o direito de corrigir informações incorretas por motivos de erros gráficos. 

12.4 Não serão aceitas reclamações posteriores, pedido de restituição das quantias pagas ou abatimentos de 
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preço, quaisquer que sejam os motivos alegados. 

12.5 A participação no presente leilão implica na aceitação integral e irretratável dos termos e condições 
deste edital. 

12.6 Fica eleito o foro da Comarca de PARÁ DE MINAS para dirimir quaisquer questões ou dúvidas oriundas 
deste edital. 

12.7 Caberá ao Município de PARÁ DE MINAS o direito de revogar no todo ou em parte o presente leilão, 
conforme facultado pelo art. 49 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, sem que caiba aos licitantes 
qualquer direito de reclamação ou indenização. 

12.8 Os atos de adjudicação e homologação serão praticados, com base no § 4, e do inciso VI, do artigo 43 
da Lei 8.666/93. 

12.9 Quaisquer outras informações que se façam necessárias poderão ser obtidas junto à leiloeira, através do 
e-mail contato@patricialeiloeira.com.br ou do telefone (31) 3243-1107. 

12.10 A partir do pagamento do valor oferecido pelo produto correrão por conta do (s) arrematante (s) todas 
as despesas relativas à transferência e outras que porventura decorram de quaisquer gravames sobre os 
bens. 

12.11 A Prefeitura Municipal de PARÁ DE MINAS não reconhecerá reclamações de terceiros com quem 
venha o arrematante transacionar o produto adquirido no presente leilão. 

12.12 Integram a este edital as condições para participação de leilões dispostas no link: Cadastre-se no site 
www.patricialeiloeira.com.br 

12.13 Os arrematantes não poderão alegar para fins de direito o desconhecimento destas condições. 

PARÁ DE MINAS, 16 de maio de 2017. 

 

 

Fernando Antônio do Amaral 
Secretário Municipal de Gestão Pública 

 

 

 

Elias Diniz 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.patricialeiloeira.com.br/
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ANEXO I  

TERMO DE REFERENCIA (PROJETO BÁSICO) E LAUDO DE AVALIAÇÃO  

A Comissão de Avaliação da Prefeitura Municipal de PARÁ DE MINAS/MG, regularmente constituída pela 
Portaria nº. 13.893/2017 e composta pelos Senhores Pedro Geottschalg Duarte, Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura/Almoxarifado, Roberto Goebel Almeida, Secretaria M. de Agronegócio, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente/Diretor de Agronegócio e Desenvolvimento Rural, Anderson José 
Guimarães Viana, Secretaria M. de Gestão Púlica/Diretor de Compras e Contratos, Márcio Altino da Silva, 
Secretaria M. de Gestão Fazendária/Gerência de Rendas Imobiliárias, Rejane da Silva Campanha Andrade, 
Procuradoria Geral do Município/ Assessor II, para fim especial de promover a avaliação dos bens 
pertencentes ao Patrimônio da Prefeitura Municipal de PARÁ DE MINAS/MG, na forma da Lei. 
 
Em cumprimento ao Parágrafo 1º. do Artigo 53 da Lei 8.666 de 20 de Outubro de 1993, a Comissão de 
Avaliação de Bens Móveis, reuniu-se e avaliou os Bens a ser oferecido em Leilão público. 
 
1 – OBJETIVO:  
1.1 - Constitui objeto do presente avaliação, para fins da alienação, dos bens móveis de propriedade da 
Prefeitura Municipal de PARÁ DE MINAS, nas condições e no estado em que se encontram, a seguir 
relacionados neste Termo de Referência (PROJETO BÁSICO) por LOTE: 
 

2 – PARECER E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO: 

2.1 - Na elaboração do presente laudo técnico, observou-se as disposições da Lei nº 8.666/93, levando-se em 
consideração o estado de conservação e uso dos bens bem como, a sua aceitação mercadológica. 
Constataram que os bens vêm apresentando sem utilidade para a Administração, uma vez que sua 
manutenção irá onerando excessivamente o erário, a onde pode observar o relatório fotográfico.  

2.2 - Foram realizadas investigações específicas para apuração dos valores médios, unitários, de bens 
semelhantes e/ou comparáveis aos ora objeto de avaliação 

3 – FONTES DE INFORMAÇÃO E PESQUISA E PREÇOS: 

3.1 - Em nossa avaliação, diante das informações colhidas de ordem objetiva, junto ao mercado de compra e 
venda do referido bem, sua conservação e condições de uso, deve ser fixado o preço mínimo para cada lote: 

3.2 - A apuração do justo valor que poderia ser definido como o preço que um bem poderia alcançar, se 
colocado à venda em prazo razoável, o vendedor desejando, mas não estando obrigado a vendê-lo e o 
comprador adquirindo-o com tal conhecimento dos usos e finalidades para as quais o mesmo poderá ser 
destinado, sem, contudo estar competindo a realizar a compra.  

3.3 - Entendo, portanto, como valor de mercado o expresso pelo dos bens, atingidos após colocados a venda 
por prazo razoável, estando comprador e vendedor cientes das variações de mercado, constando-se 
disposição e não necessidade de negociação de ambas as partes 

4 – DESCRIÇÃO DOS BENS  
 

Lote Qt. Descrição: Multas Doc Avaliação 

1 1 

SUCATA com baixa de Caminhão/T. 
Recreativ/Ford/7000, Diesel, 1980/1980, Branca. Antiga 
placa GMM-1602, no estado em que se encontra. xxx xxx  R$        3.000,00  

2 1 

SUCATA com baixa de Caminoeta/C. 
Fechada/VW/Kombi, Gasolina, 1993/1993, Branca. Antiga 
Placa: GMM-2507, no estado em que se encontra. xxx xxx  R$           400,00  
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3 1 

SUCATA com baixa de 
Camioneta/Ambulancia/Fiat/Fiorino IE, Gasolina, 
1997/1998, Branca. Aniga Placa: GMG-8118, no estado 
em que se encontra. xxx xxx  R$           300,00  

4 1 

Pas/Automóvel/Fiat/Palio Weekend ELX, Gasolina, 
2001/2002, Branca, Placa: HMM-6951, Renavam: 
00764606263, Chassi: 9BD17302424031205, no estado 
em que se encontra. S/multas 2017  R$        1.500,00  

5 1 

Pas/Automóvel/Imp/VW Gol Special, Gasolina, 
1998/1999, Branca, Placa: HMM-3218, Renavam: 
710497679, Chassi: 8AWZZZ377WA125446, no estado 
em que se encontra. S/multas 2017  R$        1.500,00  

6 1 

SUCATA com baixa de Camioneta/C. 
Fechada/VW/Kombi, Gasolina, 1996/1996, Branca. Antiga 
Placa: GMM-7665, no estado em que se encontra. xxx xxx  R$           400,00  

7 1 
Carregadeira Michigan 75 III, ano 1986, no estado em 
que se encontra. xxx xxx  R$       15.000,00  

8 1 

SUCATA com baixa de Motocicleta/Honda/CG 125, 
Gasolina, 1985/1985, Azul. Antiga Placa: GOG-4579, no 
estado em que se encontra. xxx xxx  R$             80,00  

9 1 

Car/Caminhão/C. Aberta/GM/Chevrolet D 40 Custom, 
Diesel, 1990/1990, Branca, Placa: GMM-1596, Renavam: 
00248600680, Chassi: 9BG443NNMLC006914, no estado 
em que se encontra. S/multas 2017  R$        6.000,00  

10 1 

Pas/Motocicleta/Yamaha/YBR, Gasolina, 2002/2002, 
vermelha, Placa: GZU-3418, Renavam: 00778343448, 
Chassi: 9C6KE013020018349, no estado em que se 
encontra. S/multas 2017  R$           900,00  

11 1 

Pas/Motocicleta/Yamaha/YBR, Gasolina, 2002/2002, 
vermelha, Placa: GZU-3419, Renavam: 00778344142, 
Chassi: 9C6KE013020018348, no estado em que se 
encontra. S/multas 2017  R$           900,00  

12 1 

SUCATA de Camioneta/C. Fechada/VW/Kombi, Gasolina, 
1996/1996, Branca. Antiga Placa: GMM-7666, no estado 
em que se encontra. S/multas 2016  R$           400,00  

13 1 

SUCATA de Caminhonete/C Abert/Toyota/Bandeirante, 
Diesel, 1977/1977, Azul. Antiga Placa: GMM-1626, no 
estado em que se encontra. xxx xxx  R$        1.500,00  

14 1 

Pas/Motocicleta/Yamaha/YBR, Gasolina, 2002/2002, 
branca, Placa: GYD-7045, Renavam: 007929350047, 
Chassi: 9C6KE010020068033, no estado em que se 
encontra. S/multas 2017  R$           900,00  

15 1 

Pas/Motocicleta/JTA/Suzuki Katana 125, 1998/1998, 
Gasolina, Vermelha, Placa: GXL-2795, Renavam: 
00716954150, Chassi: 9CDNF41BJWM009541, no estado 
em que se encontra. S/multas 2017  R$           900,00  

16 1 

Pas/Automóvel/ VW/Gol CL 1.6 m1, Gasolina, 1998/1999 
Branca, Placa: HMM-1828, Renavam: 00703812092, 
Chassi: 9BWZZZ377WP574513, no estado em que se 
encontra. S/multas 2017  R$        3.000,00  
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17 1 

Pas/Automóvel/ Fiat/Camionete Strada Working, 
Gasolina, 2001/2001 Branca, Placa: GMF-3659, Renavam: 
00773217355, Chassi: 9BD27801112795991, no estado 
em que se encontra. S/multas 2017  R$           800,00  

18 1 

Pas/Automóvel/ Fiat/Uno S IE, Gasolina, 1993/1994, 
Branca, Placa: GPW-7865, Renavam: 614818907, Chassi: 
9BD146000P5098076, no estado em que se encontra. S/multas 2017  R$        3.500,00  

19 1 
Pá Carregadeira 924 G Caterpillar, ano 2005, no estado 
em que se encontra. xxx xxx  R$       39.000,00  

20 1 
Trator de Esteira, Modelo D4 E, ano 1983, no estado em 
que se encontra. xxx xxx  R$       12.000,00  

21 1 
Pá Carregadeira Case W 18, ano 1983, no estado em 
que se encontra. xxx xxx  R$       11.000,00  

22 1 
Motoniveladora Fiat Allis FG 70, ano 1983, no estado 
em que se encontra. xxx xxx  R$       25.000,00  

23 1 
Guindaste Hidráulico, marca Munck, modelo M-640-18, 
no estado em que se encontra. xxx xxx  R$           800,00  

24 1 
Caçamba para caminhão toco, no estado em que se 
encontra. xxx xxx  R$           600,00  

25 xxx 
Sucata de portas e janelas de ferro e alumínio, no estado 
em que se encontra. xxx xxx  R$           500,00  

26 xxx 

Sucata de diversos materiais (ferro pesado, ferro leve, 
lata, plástico, elestrodomésticos, equipamento hospitalar, 
dentros outras). A sucata será vendida no peso (kg). xxx xxx  R$               0,40  

27 xxx 
Sucata de louças (lavatórios, vasos, e sucata de placas 
em fibra), no estado em que se encontra.. xxx xxx  R$           250,00  

28 xxx 
Sucata contendo alumínio. A sucata será vendida no 
peso (kg). xxx xxx  R$               1,80  

29 xxx 
Sucata fio em cobre, encapado. A sucata será vendida 
no peso (kg). xxx xxx  R$               4,00  

30 xxx 

Sucata de diversos materiais (informática, 
eletroeletrônicos,eletrodomestico, equipamento 
hospitalar), no estado em que se encontra. xxx xxx  R$           500,00  

31 xxx 
Sucata de cabo em  alumínio desencapado. A sucata 
será vendida no peso (kg). xxx xxx  R$               2,00  

32 xxx 
Sucata de cabo em  alumínio encapado. A sucata será 
vendida no peso (kg). xxx xxx  R$               1,50  

33 xxx 

Sucata de bombas para poço artesiano, bomba de 
sucção, motores, tomônio e liquidificador industrial. A 
sucata será vendida no peso (kg).  xxx xxx  R$               0,50  

34 1 
Base de ferro para basquete, no estado em que se 
encontra. xxx xxx  R$           250,00  

35 1 Betoneira, no estado em que se encontra. xxx xxx  R$           150,00  

36 4 
Sucata de rodas para caminhão em ferro pesado, no 
estado em que se encontra. xxx xxx  R$           300,00  

37 1 

Pas/Motocicleta/JTA/Suzuki Katana 125, 1998/1998, 
Gasolina, preta, Placa: GXL-2971, Renavam: 
00723090068, Chassi: 9CDNF41BJWMO10349, no estado S/multas 2017  R$        1.000,00  
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em que se encontra. 

38 1 

Car/Caminhão/C. Aberta/B/M. Menz L 608 D, Diesel, 
1977/1977, Azul, Placa: GMM-1622, Renavam: 
00265751829, Chassi: 30830212344220, no estado em 
que se encontra. 85,13 2017  R$        10.500,00  

39 2 
Caldeirão Inox, marca ALIA, no estado em que se 
encontra.     xxx xxx  R$             2.000,00  

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

1 

Car/Caminhão/Basculante /B/M. Menz L 1113 D, Diesel, 
1986/1986, Amarelo, Placa: GMM-1614, Renavam: 
00260291030, Chassi: 34403212616531, no estado em 
que se encontra.  
 xxx 

 
 
 
 
2017  R$        10.500,00  

41 1 

Car/Caminhão/Basculante /B/M. Menz L 1113 D, Diesel, 
1983/1983, Amarelo, Placa: GMM-1607, Renavam: 
00265751837, Chassi: 34403212616535, no estado em 
que se encontra.   2017  R$        10.500,00  

42 5 
Módulos para passageiros p caminhão Ford Cargo 1717  
com 4 lugares, no estado em que se encontra. xxx   R$        4.500,00  

43 5 
Aparelho Autoclave Vertical, no estado em que se 
encontra. xxx  R$                500,00 

44 1 
Carcaça de transformador trifásico, 45 KVA, no estado 
em que se encontra. xxx  R$              1.800,00 
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ANEXO II 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
 
 
A empresa........................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................., 
DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura do Município de PARÁ DE MINAS - MG, 
no procedimento licitatório sob a modalidade Leilão, que não incide na proibição contida no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
  Por ser verdade, firma a presente. 
 
 

.................................,  ........ de ............................. de ......... 
 
 

__________________________________ 
Nome do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III  
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 
 
A empresa ..................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a 
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
  Por ser verdade, firma a presente. 
 
 

................................, ........... de ............................ de ........... 
 
 
 
 

............................................................. 
(Representante legal da licitante) 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL 
 
 
 

 
NOME______________________, PORTADOR DO CPF DE NÚMERO ________________, 

RESIDENTE E DOMICILIADO A ________________________, ___,___________,declara que tomou 
conhecimento de todas as informações e que concorda com todas as condições estabelecidas no presente 
certame. 
 
 

 
  Por ser verdade, firma a presente. 
 
 
_______________, ____ de ______________de2017 

 
 
 
 

 
NOME DO ARREMATANTE 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 
LEILÃO PUBLICO 01/2017. 

 
 
 
Pelo presente instrumento, DECLARO, que recebi o Edital de Leilão Publico nº. 001/2017, que será aberto no 
dia 22 de maio de 2017, às 09:00 horas, no Depósito Municipal, localizado na Cachoeira, Rodovia 431 – Pará 
de Minas/ Itaúna – Próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, da Prefeitura Municipal de PARÁ DE 
MINAS / MG, a qual participarei levando os documentos necessários à habilitação e proposta, ciente de todos 
os termos do edital publicado. 

 
 

 
Local e Data: ___________________,____ de ___________________ de2017. 

 
 

_____________________________ 
Assinatura do Proponente ou 

Carimbo da Empresa 
 

 


