EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 84/2016
LEILÃO PÚBLICO Nº. 01/2016
TIPO: MAIOR LANCE

I - PREÂMBULO
1.1 O Município de Luminárias, com sede na Rua Coronel Francisco Diniz, 40, Centro, CEP 37.240000, nesta cidade, CNPJ Nº. 18.244.301/0001-26, representado neste ato, pelo Prefeito Municipal, Sr.
Arthur Maia Amaral, por intermédio do Leiloeiro, Comissão de Avaliação e Comissão de Apoio, torna
público a realização do processo licitatório PAL 84/2016, na modalidade LEILÃO 01/2016, do tipo
maior lance, para alienação de bens inservíveis da Administração Municipal.
1.2 O leilão será regido pela Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis à matéria, bem como
pelas condições estabelecidas no presente instrumento convocatório.
1.3 A seção de lances será realizada na garagem do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Luminárias localizado na Rua Haifa, ao lado da Delegacia de Polícia Militar, Centro, no dia
06/12/2016, às 13:00 horas.
1.4 Os trabalhos serão conduzidos pelo Leiloeiro oficial nomeado pela Portaria nº. 66/2016 e pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação designados pela Portaria nº. 46/2016.

II - OBJETO:
2.1 É objeto do presente Edital a alienação, através de Leilão Público, dos bens móveis em desuso e/ou
inservíveis, de conformidade com relação e especificações constantes do Anexo I, que passa fazer
parte integrante do presente Edital.

III - DA AVALIAÇÃO DOS BENS.
3.1 Os valores das avaliações dos referidos bens do presente Leilão estão discriminados do Anexo II

IV - DAS CONDIÇÕES GERAIS DO LEILÃO:
4.1 As pessoas físicas interessadas em ofertar lances ou arrematar bens deverão se credenciar
apresentando CPF, RG, Endereço e Telefone antes do início dos lances e os representantes das
empresas (pessoas jurídicas) deverão apresentar no ato do credenciamento Contrato Social e última
alteração contratual se houver, Certidão Federal, Certidão FGTS e Certidão Trabalhista, que poderão
ser autenticados pelos funcionários da Prefeitura.

4.2 Será considerado vencedor o Licitante que der maior lance, igual ou superior ao valor apurado na
avaliação.
4.3 O pagamento só poderá ser feito no ato da arrematação, por meio de quitação da guia de
arrecadação emitida pela Prefeitura no Banco Itaú ou através de Transferência Bancária para o 0129
AGÊNCIA CAIXA OPERAÇÃO 006 CONTA 564-0 e independentemente do valor da arrematação, o
arrematante pagará diretamente ao Leiloeiro Oficial 4,9 % de comissão, calculada sobre o total da
venda.
4.3.1 A arrematação do bem só será efetivada após a comprovação do pagamento.
4.4 Não será aceita desistência do arrematante após a efetivação do pagamento.
4.5 O Município de Luminárias não alterará, em nenhuma hipótese, a data da emissão de recibos de
venda dos bens. Os recibos dos veículos serão preenchidos e entregues no ato da entrega dos referidos
veículos. Nos casos de extravio ou rasura as despesas com emissão de segunda via serão por conta dos
arrematantes.
4.6 Os bens leiloados não poderão ser entregues a preços (lances) inferiores ao valor apurado na
avaliação, constante do Anexo II, salvo se houver nova avaliação e decisão unânime da Comissão de
Avaliação e do Leiloeiro.
4.7 Quaisquer ônus fiscais que incidam sobre o leilão correrão por conta do adquirente, inclusive a
renovação de bilhete de seguro obrigatório de veículo.
4.8 As Propostas (lances) serão intransferíveis.
4.9 O prazo para a retirada do bem arrematado será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
data do leilão. Findo este prazo, se o bem não for retirado, incidirá uma taxa diária de 1% (um por
cento) sobre o valor da arrematação. Se não for retirado em 10 (dez) dias corridos, reverterá o bem ao
patrimônio da municipalidade.
4.10 As despesas com relação ao transporte para retirar o bem arrematado do local do leilão, taxas e
emolumentos por ventura devidos pela transferência dos bens arrematados, correrão por conta
exclusiva dos arrematantes.
4.11. As multas de trânsito incidentes sobre os veículos, até a data do leilão, caso existam, deverão ser
quitadas pela Prefeitura.
4.12 O adquirente deverá transferir o veículo arrematado para a sua propriedade, junto ao DETRAN,
num prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do leilão, conforme dispõe a legislação
pertinente.
4.13 A Comissão nomeada, em situações emergenciais, poderá desdobrar, compor ou retirar lotes, bem
como poderá o leiloeiro alternar os pregões dos lotes, de acordo com a conveniência e interesse da
municipalidade.

V - DAS DEMAIS CONDIÇÕES:
5.1 Os bens móveis leiloados poderão ser examinados a partir do dia 22 de novembro de 2016, no
horário de 07:00 às 11:00 horas e 12:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, no local já mencionado neste
edital.
5.2 Os bens serão vendidos exatamente no estado em que se encontram a quem oferecer o maior
lance, igual ou superior ao valor da avaliação, e serão apregoados, lote por lote, sem a obrigatoriedade
de ordem numérica e em hipótese alguma a Administração aceitará reivindicações dos licitantes
quanto ao fornecimento de peças faltosas e/ou danificadas para reparo dos veículos e equipamentos
vendidos.
5.3 Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, exceto servidores públicos municipais
participantes diretamente deste processo licitatório, tornando-se implícito que, ao apresentar o seu
lance, o licitante concorda com todas as disposições contidas no presente Edital.
5.4 Os compradores não poderão alegar, para os fins de direito, o desconhecimento das normas
contidas no presente edital, ficando eleito o Fórum da Comarca de Lavras, para dirimir possíveis
dúvidas oriundas do presente edital.
5.5 Para quaisquer outros esclarecimentos e informações que se tornarem necessários, os interessados
poderão se dirigir à Prefeitura Municipal de Luminárias, na Rua Coronel Francisco Diniz, nº. 40,
Centro, Luminárias, CEP 37.240-000, telefone (35)32261198/32261329/32261805, no email
licitacao@luminarias.mg.gov.br e no site www.luminarias.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal de Luminárias, 17 de Novembro de 2016.

Alex Tadeu Rezende Andrade
Presidente da Comissão de Licitação

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 84/2016
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TIPO: MAIOR LANCE
ANEXO I
RELAÇÃO DOS BENS A SEREM LEILOADOS
VEÍCULOS, MÁQUINAS E BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO:

LOTE
01

DESCRIÇÃO DOS BENS

01 ÔNIBUS 1620, 53 lugares - ANO 1994 - PLACA BWE 7298

SETOR

Educação

NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3252

02

01 UNO 02 portas, 05 lugares, ANO 2011/2012 – PLACA HLF 7955

Educação

NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3237

03

01 FIORINO ANO 2010 – PLACA HLF 2682

Saúde

NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3257

04

01 WOLKSVAGEM VW/14.150 - ANO 1997- PLACA HMM-0738
NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3247

Estrada

05

01 PATROL FIATALLIS - FG70- 1986

Estrada

NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3266

SUCATA:
LOTE

01

DESCRIÇÃO DOS BENS

SUCATA FERROSA COMPOSTA DE:

SETOR

Des. Urbano

01 ARADO – 01 GRADE – 01 MESA VIBRATÓRIA – 01 BATEDEIRA DE CEREAIS E
OUTRAS SUCATAS DE FERRO VELHO
02 SUCATAS DE CARRETAS DE TRATOR

Prefeitura Municipal de Luminárias, 17 de Novembro de 2016.

Alex Tadeu Rezende Andrade
Presidente Comissão Licitação

ANEXO II
LAUDO DE AVALIAÇÃO

LOTE

DESCRIÇÃO DOS BENS

SETOR

VALOR

01
01 ÔNIBUS 1620, 53 lugares - ANO 1994 - PLACA BWE 7298

Educação

R$12.000,00

NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3252
Veículo com carroceria e bancos conservados. Motor, caixa e diferencial em
bom estado.
02
01 UNO 02 portas, 05 lugares, ANO 2011/2012 – PLACA HLF 7955

Educação

R$ 5.000,00

Saúde

R$4.000,00

Estrada

R$15.000,00

Estrada

R$ 15.000,00

Desenvolvi

R$ 300,00

NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3237
Veículo em bom estado de conservação, funcionando.

03
01 FIORINO ANO 2010 – PLACA HLF 2682
NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3257
Veículo em bom estado de conservação, funcionando e pneus meia-vida.

04
01 WOLKSVAGEM VW/14.150 - ANO 1997- PLACA HMM-0738
NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3247
Veículo com cabine conservada, caçamba em bom estado de conservação.
05
01 PATROL FIATALLIS - FG70- 1986
NÚMERO DE PATRIMÔNIO 3266
Em ótimo estado de conservação, trabalhando, motor bom e caixa nova e
revisada. Pneus em bom estado.
06
SUCATA FERROSA COMPOSTA DE:

01 ARADO – 01 GRADE – 01 MESA VIBRATÓRIA – 01 BATEDEIRA DE mento
CEREAIS E OUTRAS SUCATAS DE FERRO VELHO

Urbano

02 SUCATAS DE CARRETAS DE TRATOR

VALOR GLOBAL R$ 51.300,00

Prefeitura Municipal de Luminárias, 17 de Novembro de 2016.

Alex Tadeu Rezende Andrade
Presidente Comissão Licitação

