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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2018 

Processo nº 10018/2018 

 
A Prefeitura Municipal de Amargosa TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, ou a quem venha 

tomar conhecimento do presente Edital, que pela Leiloeira Pública Oficial, a Sra. Tábata Mineiro 

Bezerra, inscrita na Junta Comercial com a Matricula Nº 14/205801-7, designada pela Portaria nº 091 

de 16 de maio de 2018, fará realizar no dia 10/11/2018, a partir das 09h, no Centro de Distribuição e 

Logística – CDL (Antigo Matadouro), sito a Rua Narcísio de Almeida Muniz, S/N, Centro, 

Amargosa/BA, LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2018, processo nº 10018/2018, tipo “Maior Lance ou 

Oferta”, que tem por objeto alienação de máquinas, veículos, sucatas e outros bens em desuso, 

inservíveis e obsoletos pertencentes ao Município, de acordo com o disposto no Dec. Lei 

21.981/32, Lei Federal n°. 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis n° 8.883/94 e 9.648/98 e 

Lei Estadual nº 9.433/05 com o seu Art. 40 § 1º e 2º, nas seguintes condições:  

1. DO OBJETO, LOCAL E HORA DO LEILÃO. 

1.1. O presente leilão tem por finalidade obter lances para a alienação de máquinas, veículos, 

sucatas e outros bens em desuso, inservíveis e obsoletos pertencentes ao Município de Amargosa, 

devidamente avaliados pelas Comissões de Avaliação e Comissão do Leilão, instituídas pelas 

Portarias n.º 038 de 08 de fevereiro de 2018 e 164, de 01 de outubro de 2018, conforme as seguintes 

especificações: 

 

LOTE DESCRIÇÃO ANO PLACA RENAVAM CHASSIS 

DÉBITO 

DETRAN 

EM R$ 

AVALIAÇÃO 

01 
SUCATA DE 

FERRO 
     R$ 1.000,00 

02 

EQUIPAMRNTO

S DE 

INFORMÁTICA 

     R$ 200,00 

03 
ELETRO 

ELETRÔNICOS 
     R$ 200,00 

04 FOGÕES      R$ 200,00 

05 

EQUIPAMENTOS 

DE 

REFRIGERAÇÃO 

     R$ 500,00 

06 
EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES 
     R$ 200,00 

07 
MÁQUINAS DE 

COSTURA 
     R$ 50,00 

08 
RABECÃO DE 

LIXO 
     R$ 200,00 

09 PATROL    
PLAQUETA 

4HDO997CAT 
 R$ 20.000,00 

10 
RETROESCAVA-

DEIRA 
     R$ 3.000,00 
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11 

GRADE DE 

ARAR/ CONCHA 

DE RETRO/ 

MOTORES DE 

ÔNIBUS/ CAIXA 

DE MARCHA 

     R$ 6.000,00 

12 
PNEUS 

DIVERSOS 
     R$ 300,00 

13 

RETROESCAVA-

DEIRA NEW 

HOLLAND 

2010   N9AH21516  R$ 35.000,00 

14 DOBLÔ 1.4  JRJ 8858 00964537966 
9BD1192058105

2239 
R$ 45,55 R$ 10.000,00 

15 

AMBULÂNCIA 

COURIER 

RONTAN 

 NTP0378 00229240925 
9BFZC52P5AB8

95146 
R$ 118,29 R$ 4.000,00 

16 
SUCATA DE 

ÔNIBUS 
 

JMO1407 216339375 
9BM384088LB88

1040 
 R$1.000,00 

JMO1404 216352932 
9BM384088LB89

4537 

17 
VW/KOMBI 

LOTAÇÃO 
2005 JOG 1913 860545199 

9BWGB07X55P0

11365 
R$ 387,90 R$ 1.000,00 

18 
VW GOL 

VERMELHO 
2007/08 JRC 0759 948660341 

9BWCA05W18T

158564 
R$ 113,39 R$ 2.000,00 

19 
FORD/FIESTA 1.6 

FLEX 
2005 JOG 1601 851611532 

9BFZF16P35831

0612 
R$ 920,71 R$1.500,00 

20 

SUCATA FORD 

COURIER 

ROTAN 

(AMBULÂNCIA) 

2010 NTP 4877 229237320 
9BFZC52P1AB8

95242 
R$ 118,29 R$ 1.000,00 

21 
VW/POLO 

SEDAN 1.6 FLEX 
2006 JPU 6547 890727643 

9BWJB49NX6P0

21450 
R$ 113,39 R$2.000,00 

22 
FIAT FIORINO 

FURGÃO IE 
2002 JOG 4014 792111788 

9BD2550442872

2469 
R$ 118,29 R$ 1.000,00 

TOTAL R$90.350,00 

 
1.2. Os interessados, nos dias 05 a 09 de novembro de 2018 poderão vistoriar os veículos 

mencionados no item 1.1, devendo para tanto agendar a visita através do telefone: (75) 3634-3977 – 

Setor de Transporte, sempre no horário de expediente da Prefeitura Municipal. 

1.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a visitação aos veículos em datas e horários diferentes 

dos acima definidos. 

1.4. Os veículos serão alienados no estado e condições em que se encontram, pressupondo-se 

tenham sido previamente examinados pelos interessados, não cabendo qualquer reclamação 

posterior quanto às suas qualidades e/ou condições de uso. 

1.5. O presente leilão ocorrerá: 

1 – Dia: 10/11/2018 

2 – Hora: 09 Horas. 
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3 – Local: Centro de Distribuição e Logística – CDL (Antigo Matadouro), situado à Rua Narcísio 

de Almeida Muniz, S/N, Centro, Amargosa/BA. 

2.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

2.1. Poderão participar do leilão, oferecendo lances verbais: 

A) Pessoas físicas, maiores de idade ou emancipadas, possuidoras de documentos de 

identidade, de CPF, e de comprovante de residência, ou seus procuradores, desde que apresentem 

instrumentos de procuração com a finalidade específica de participação no leilão, com firma 

reconhecida;  

B) Pessoas jurídicas devidamente inscritas no CNPJ, representadas por seus sócios, dirigentes 

ou proprietários, munidos de contrato social, ou por meio de seus procuradores, desde que 

apresentem instrumentos de procuração com a finalidade específica de participação no leilão, com 

firma reconhecida, comprovando serem seus representantes legais, além do contrato social;  

2.2.Os documentos relacionados no item 2.1 devem ser apresentados em original ou por fotocópias 

autenticadas em cartório por tabelião de notas ou por funcionário do Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Amargosa, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. Os 

documentos do licitante que arrematar algum bem serão recolhidos para verificações e depois de 

examinados, e feitas as anotações pertinentes, serão devolvidos. 

2.3. Não poderão participar do presente Leilão pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e 

contratar com a Administração, desde que sancionadas com as penas previstas nos incisos III ou IV 

do Art. 87 da Lei nº. 8.666/93 ou ainda, no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002.  

2.4. Não poderão participar do leilão na condição de arrematantes, os servidores públicos, 

dirigentes de órgãos e membros de Comissões responsáveis pelo processo do leilão. 

3. DA SITUAÇÃO DOS BENS 

3.1.A quitação do seguro obrigatório DPVAT e o IPVA de todos os veículos relacionados no anexo I 

deste edital ficará a cargo do arrematante. 

3.2. Demais impostos e taxas porventura incidentes sobre os veículos arrematados, incluindo taxa 

de transferência de propriedade, despesas com cartório e outras correrão por conta do arrematante. 

3.3. Os bens não poderão ser recuperados ou consertados no local em que se encontram na 

atualidade. 

3.4. Os bens permanecerão na posse e guarda do Município, em seu depósito, até sua efetiva entrega 

aos adquirentes. 

4. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 



 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 

Tel.: 75-3634-3977 

 

4 

 

Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data 

fixada para o início do leilão, no e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br, nominalmente para a 

Comissão de Leilão. 

5.DO PROCESSAMENTO E DOS LANCES. 

5.1. A proposta de lance deverá ser apresentada VERBALMENTE, na moeda corrente, qual seja o 

Real. 

5.2. Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, assim considerado o 

maior valor nominal, igual ou superior ao valor da avaliação, definido no item 1.1. para cada 

veículo. 

5.3. Na sucessão de lances, a diferença do valor NÃO PODERÁ ser inferior ao percentual indicado 

pela Leiloeira designada no início da arrematação do lote, podendo a Comissão ou a Leiloeira 

alterar essa diferença no decorrer do leilão, tornando pública a alteração. 

5.4. Ao arrematar o lote colocado em leilão, o arrematante declara aceitar receber o mesmo na 

condição em que se encontra guardado no local de destino e a disposição dos interessados. 

6. DO PAGAMENTO. 

6.1. No ato da arrematação, a leiloeira emitirá Nota de Arrematação em 03 (três) vias, sendo: 

1ª via do arrematante; 

 2ª via da leiloeira; 

 3ª via para anexar ao processo. 

6.2.  Para receber o documento acima, o licitante arrematante do bem deverá apresentar documento 

de identificação constituído pela Cédula de Identidade e CPF, no caso de pessoa física; ou CNPJ, no 

caso de pessoa jurídica. 

6.3. O vencedor deverá pagar Documento de Arrecadação Municipal – DAM, no valor total do 

(s) bem (ns) arrematado (s), no prazo de até 24 horas úteis após o recebimento da Nota de 

Arrematação. 

6.4. A critério da Leiloeira, poderá ser aceita transferência bancária. 

6.5.A comissão pelos serviços prestados pela leiloeira deverá ser paga exclusivamente pelo 

arrematante à mesma, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor arrematado, não sendo 

devido pela Prefeitura Municipal de Amargosa qualquer pagamento pelos serviços prestados. 

6.6.Os pagamentos efetuados por meio de transferência serão considerados quitados após 

compensação bancária. 

mailto:licitacoes@amargosa.ba.gov.br
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6.7.O arrematante deverá efetivar o pagamento do valor total do (s) bem (ns) no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas úteis, contado a partir da data de arrematação, sob pena de aplicação da 

penalidade de multa, podendo ser prorrogado à critério da Comissão. 

6.8.No caso de atraso no pagamento, previsto no subitem 6.3 e 6.7, a Leiloeira deverá efetuar o 

cálculo da multa devida. 

6.9. O veículo somente poderá ser retirado após o pagamento total do valor do lance ofertado. 

6.10.Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos 

pelo arrematante. 

6.11.Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência. 

7.DA ENTREGA DOS BENS. 

7.1. O arrematante terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pagamento da DAM, 

para retirada integral do lote arrematado, podendo ser prorrogado ou não, mediante autorização 

expressa do Município, quando lhe serão entregues os documentos necessários para a efetivação da 

transferência de propriedade.  

7.2. O arrematante deverá providenciar a transferência da propriedade do veículo, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do pagamento integral do bem. 

7.3. As despesas de transporte, se houver, serão de inteira responsabilidade do arrematante. 

7.4. A não retirada do veículo arrematado no prazo de que trata o subitem 7.1, salvo culpa do 

Município, ensejará em perca do valor integral dado como pagamento, bem como da comissão paga 

à leiloeira; Ademais, a venda será considerada nula e o item revertido ao patrimônio municipal, sem 

que caiba qualquer indenização ao arrematante e sem prejuízo da multa. 

7.5.Ficará por conta e responsabilidade do arrematante a retirada e o traslado do(s) veículo(s), item 

como a transferência de propriedade do veículo, sua regularização documental junto ao DETRAN, 

inclusive o pagamento de IPVA, mudança de característica e outras taxas, se devidas. 

8. DA ATA. 

Encerrado o leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os bens vendidos e seus 

valores, além da completa identificação dos arrematantes e os trabalhos decorridos na licitação e 

seus fatos relevantes. 

9. DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

A deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto do leilão será feita pelo dirigente do 

órgão promotor, com base no inciso VI, e § 4° do art.43, da Lei n° 8.666/93. 

10. DAS SANÇÕES E PENALIDADES. 
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10.1.Estarão sujeitas, sem prejuízo de outras indicadas em Leis específicas, às sanções e penalidades 

previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações todas as pessoas físicas e jurídicas que 

participarem do leilão: 

10.2. Estará incurso no Art. 335 do Código Penal Brasileiro, incorrendo na pena de 06 (seis) meses a 

02 (dois) anos de detenção, todo aquele que impedir, afastar ou tentar afastar concorrentes ou 

licitantes, por meios ilícitos ou de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens, 

incorrendo na mesma pena quem se abstêm de concorrer ou licitar, em decorrência da vantagem 

oferecida. 

10.3.É vedado ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer forma 

negociar os seus lotes arrematados, antes do pagamento e da emissão da Nota Fiscal. 

11. DAS IMPUGNAÇÕES. 

11.1. Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 05 dias úteis a contar da data da 

intimação do ato ou lavratura da ata, nos termos do Artigo 109 da Lei 8.666/93. 

11.2.Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, por irregularidade na 

aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido junto à Comissão, até 05 (cinco) dias úteis, antes da 

data fixada para o evento, conforme previsto no § 1º do Art. 41 da Lei 8.666/93. 

11.3.Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a administração, o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura do leilão ou, tendo-o aceito, sem objeção, 

venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso. 

11.4.A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

11.5. Os recursos serão dirigidos à Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, 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 subseqüente, quando recair em data que 

não haja expediente na Prefeitura Municipal de Amargosa.  

12. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO. 

12.1. Antes da retirada dos lotes arrematados, o dirigente do órgão promotor do leilão, poderá no 

interesse público, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogá-la parcial ou 
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totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo. Em qualquer das hipóteses o fará em 

despacho fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

13.       DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1. Não serão aceitas posteriores mudanças nos nomes dos arrematantes, sendo a documentação 

dos veículos emitidas em nome do licitante que arrematar o item e a este será processada a sua 

entrega. 

13.2. O oferecimento do lance para aquisição dos bens de que trata este Edital importará na total 

aceitação das condições gerais nele fixadas e a expressa renúncia dos arrematantes à ações 

administrativas, judiciais ou extrajudiciais de contestação de suas cláusulas. 

13.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Amargosa para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da 

aplicação do presente Edital.  

14. ANEXOS 

14.1.Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

Anexo I - Declaração de concordância. 

Anexo II - Carta credencial para o representante do Leilão N.º 001/2018 

Anexo III - Termo de Compromisso de Arremate. 

 

 

Amargosa, 02 de outubro de 2018. 

 

 

Júlio Pinheiro 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Lucas Souza Santos 

Presidente Comissão de Leilão 

Portaria 164/2018 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

Os signatários da presente declaram concordar com os termos do Edital n.º 001/2018, dos 

respectivos documentos anexos, e acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada 

pelo Município, tudo de acordo com os trabalhos da Comissão de Leilão, por ocasião da realização 

do leilão dos bens móveis. 

Os signatários da presente declaram também total concordância com a decisão a ser tomada 

quanto à realização do Leilão, suspensão ou prorrogação, objeto do presente Edital, tudo de acordo 

com os trabalhos da Comissão de Leilão. 

 

NOME ENDEREÇO ASSINATURA 

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

 Amargosa, 10 de novembro de 2018. 
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ANEXO II 

CARTA CREDENCIAL PARA O REPRESENTANTE DO LEILÃO N.º 001/2018. 

 

 

PROPONENTE:______________________________________ 

LOCAL E DATA:_____________________________________ 

 

 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LEILÃO 

Prefeitura Municipal de Amargosa/BA. 

 

 

Assunto: Aquisição de veículos, sucatas e outros bens em desuso, inservíveis e obsoletos 

pertencentes ao Município de Amargosa/BA. 

 

Eu, __________________________________, portador da RG n.º______________________, inscrito no 

CPF/CGC/MF n.º ___________________________ (em meu próprio nome ou na qualidade de 

representante legal pela Empresa _________________________________, inscrita no CGC/MF n.º 

____________________) venho, pela presente, informar a Vossas Senhorias que o Senhor 

_____________________________________________, portador da Carteira de Identidade n.º 

_______________________________________, é pessoa especialmente designada para acompanhar as 

seções de leilão, com amplo, gerais e irrestritos poderes, podendo em nome do outorgante, dar 

lance, assumir os ônus originários do Leilão e assinar as Atas e demais documentos dele 

decorrentes a que referir a Licitação em epígrafe. 

 

Atenciosamente, 

 

(Data, nome e assinatura do responsável legal do outorgante, com reconhecimento de firma, 

carimbo CNPJ, no caso de pessoa física). 

 

(Nome e assinatura do Representante). 
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ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO DE ARREMATE 

 

____________(Arrematante), portador do CPF nº ___________, Documento de Identidade nº _______ 

(órgão expedidor), declaro, para os fins de direito, ter arrematado o Lote nº ____, relacionado no 

Leilão nº 001/2018, pelo valor de R$ _________________________ (por extenso), comprometendo-me 

a efetuar o pagamento conforme estabelecido no Edital do referido Leilão, tendo plena ciência das 

obrigações ora assumidas. 

 

 

Amargosa, de xxxxxxx de 2018. 

 

 

 

________________________ 

Arrematante 

 

 

___________________ 

Leiloeira 

 
 
 

 

 


