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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 016/2015. 
MODALIDADE: Leilão nº 001/2015. 
TIPO: Maior Lance – Item  
 
PREÂMBULO  
 

 
O MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG, por intermédio do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação e o Leiloeiro Sr. Fábio Júnio Teixeira da Silva, o qual foi 
designado pelo Prefeito Municipal, por meio do Decreto Municipal nº 1.529/15, em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia, horário e local abaixo informados, a licitação 
na modalidade LEILÃO dos bens especificados no Anexo I - Termo de 
Referência, de acordo com as regras e especificações deste edital. 
 
Sustentada pelo princípio da eficiência, esta licitação será realizada de forma 
compartilhada com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de 
Pimenta/MG nos termos do Art. 112 da Lei 8.666/93. 
 
Para consulta e conhecimento dos interessados, o extrato do Edital permanecerá 
afixado no quadro de aviso localizado no hall de entrada (andar térreo) da sede 
da Prefeitura do Município de Pimenta/MG, cuja cópia poderá ser obtida através 
do email compraspimenta2014@gmail.com ou através de requerimento dirigido à 
Comissão Permanente de Licitação, à Avenida JK, nº 396, Centro, Pimenta/MG. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto da presente licitação, a alienação em leilão público de bens 
inservíveis de propriedade do Município de Pimenta/MG, conforme identificados e 
caracterizados no Anexo I, parte integrante deste Edital. 
 
2. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

2.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do presente leilão, protocolizando o pedido até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para realização do certame, no endereço 
discriminado no preâmbulo deste Edital. 
2.2 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame. 
2.3 Decairá o direito de impugnar os termos do presente Edital, a licitante que 
não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 
segundo dia útil que anteceder à data de realização do Leilão.  
2.4 Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o 
curso do certame, salvo tratar-se de vício de legalidade. 
 

Abertura: 

27/04/2015 

Horas: 09:00 
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3. DO HORARIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO 
 

3.1 A sessão pública do leilão realizar-se-á às 09hs00min do dia 27/04/2015 
no Pátio Garagem do Prédio da Prefeitura Municipal de Pimenta/MG, localizado 
na Avenida JK, nº 396, neste município. 
 

4. DO HORÁRIO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA VISITAÇÃO 
 

4.1 Os bens objeto deste Leilão estarão disponíveis para visitas pelos 
interessados no Pátio Garagem do Prédio da Prefeitura Municipal de 
Pimenta/MG, localizado na Avenida JK, nº 396, neste município, nos horários de 
08:00 às 11:00 e de 13 às 16:00 hs, do dia 09/04/2015 ao dia 27/04/2015. 
 

4.2 Os interessados deverão examinar detidamente os bens face às exigências 
do DETRAN, no que se refere a plaquetas, etiquetas autodestrutivas, numeração 
do motor, numeração de chassis, numeração dos vidros, ano de fabricação, tendo 
em vista que todo e qualquer bem será vendido no estado em que se encontra. 
 
4.3 Poderão, na visitação, vistoriar, examinar, levantar condição de 
documentos, etc; inerente aos bens destinados a leilão, sendo de sua inteira 
responsabilidade fazer as averiguações quanto ao modelo, cor, ano de 
fabricação, potência, problemas mecânicos, nº do motor e chassis, e estar ciente 
que caso esse número não esteja legível e por ventura não sejam originais de 
fábrica, terão que trocar a peça e remarcá-la para posterior regularização junto 
aos órgãos competentes. 
 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 Poderão participar do certame qualquer pessoa, física ou jurídica, que 
esteja na livre administração de seus bens.  
 

5.2 Não poderão participar empresas, pessoas físicas e o leiloeiro, dentre as 
quais haja dirigentes, gerentes, sócios que sejam servidores do MUNICÍPIO DE 
PIMENTA/MG, Administração direta e indireta. 
 

5.3 Para participação neste Leilão o licitante pessoa física deve apresentar: 
a) CPF; 
b) Carteira de Identidade; 
c) Telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato; 

 
5.4 Para participação neste Leilão o licitante pessoa jurídica deve apresentar: 

a) Razão social da empresa interessada; 
b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  
c) Telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato; 
d) Cópia autenticada de seus atos constitutivos (contrato social, ata de 

assembléia, etc.).  
e) Se a empresa estiver representada por sócio, este deverá apresentar 

documento de identidade e comprovar capacidade para contrair obrigações 
em nome da sociedade. 
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f) Tratando-se de representação por meio de preposto, além do documento 
de identidade deste, deverá ser apresentada, em via original e com firma 
reconhecida, procuração com poderes específicos para arrematação 
em nome da sociedade. 

g) Em caso de arrematação, a cópia dos atos constitutivos e procuração, se 
houver, ficarão retidas para encaminhamento ao Departamento de 
Licitação, onde tramita o respectivo processo administrativo. 
 

6. DOS LANCES DA ARREMATAÇÃO 
 
6.1 Os bens serão leiloados um a um, no estado de conservação que se 
encontram, não cabendo à Contratante/Arrematante e ao Leiloeiro, qualquer 
responsabilidade quanto a conservação, reparos ou mesmo as providências 
referentes à retirada e transporte do(s) bem(s) arrematado(s). 
6.2 Os lances serão feitos de forma verbal no dia e hora marcado para a 
realização do leilão, conforme disposto neste edital, observando o valor mínimo 
definido para o objeto item a item. 
6.3 Será considerado vencedor o participante que oferecer o maior lance para 
o item. 
6.4 É proibido ao arrematante, ceder, permutar, vender ou negociar, sob 
qualquer forma, o bem arrematado antes da retirada do mesmo no prazo 
estabelecido neste edital. 
6.5 Após, lavrada Ata da Sessão do Leilão. 
 
7. DO PAGAMENTO 
 
7.1 O valor do lance será integralmente pago por depósito em conta 
especificada do Município de Pimenta/MG ou por meio de Guia específica emitida 
para quitação do bem arrematado na sessão do Leilão ou ainda por Cheque do 
licitante arrematante. 
7.2 Os arrematantes não poderão efetuar os depósitos em caixa eletrônicos. 
7.3 Não serão aceitos cheques de terceiros para pagamento do bem 
arrematado. 
7.4 Em caso de sustação ou devolução do cheque por parte do arrematante, 
seja por insuficiência de fundo ou outros, o mesmo será encaminhado, para as 
providências jurídicas. 
7.5 É imprescindível que o arrematante identifique no verso do cheque o 
número do item a que se refere o pagamento. 
7.6 Eventuais multas e impostos pendentes dos bens levados a leilão, serão 
de responsabilidade do arrematante do respectivo veículo ou equipamento, 
devendo os valores serem levantados com antecedência pelos interessados. 
7.7 Não será aceita a desistência total ou parcial.  
7.8 O arrematante ficará responsável pelo pagamento total dos lotes/itens 
arrematados. 
 
8. DO PRAZO PARA RETIRADA DO BEM PELO ARREMATANTE OU 
POR SEU PROCURADOR 
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8.1 O objeto arrematado será retirado pelo arrematante somente após 
compensação bancária dos respectivos cheques pagos ao MUNICÍPIO DE 
PIMENTA/MG, conforme estabelecido neste edital durante o horário de 
expediente, quando lhe será entregue o documento necessário para transferência 
de propriedade.  
8.2 O documento deverá ser retirado na Avenida JK, nº 396, Centro, 
PIMENTA/MG, com o servidor Fábio Júnio Teixeira da Silva, no horário de 08:00 
às 11:00h e de 13:00 às 16:00h. 
8.3 A retirada do bem arrematado por terceiros só será permitida mediante a 
apresentação de autorização por escrito do arrematante, devidamente 
assinada e com firma reconhecida em cartório competente. 
8.4 No caso de veículos, é de responsabilidade do arrematante, antes de ligá-
lo (se for o caso), verificar a necessidade de óleo, combustível, dentre outros, 
responsáveis pelo pleno funcionamento.  
8.5 O Contratante e o Leiloeiro não se responsabilizam por avarias 
decorrentes desta omissão, uma vez que os bens serão vendidos no estado em 
que se encontram. 
8.6 É de responsabilidade do MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG e do Leiloeiro 
somente a expedição da ata da sessão do leilão que será entregue ao 
arrematante e, a mesma possui fé pública, é documento hábil para a devida 
comprovação de propriedade pelo arrematante e, no caso de veículos, o CRV.  
8.7 Caso o arrematante necessitar de Nota Fiscal para transporte ou outros, 
deverá por seus próprios meios providenciar junto a arrecadação fazendária, 
sendo de sua inteira responsabilidade os custos e despesas. 
 
9. DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 
 
9.1 A transferência de propriedade, bem como a retirada dos documentos 
junto ao MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG e todas as despesas com remoção do 
bem, correrão por conta do arrematante. 
9.2 O arrematante responderá pelos tributos e multas incidentes sobre o 
objeto arrematado após a data do leilão, se houver. 
9.3 O arrematante de veículo deverá transferi-lo junto ao órgão competente 
para sua propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua retirada, sendo 
responsável em providenciar junto ao MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG toda e 
qualquer documentação para a transferência, verificando o prazo e vencimento 
dos documentos. 
9.4 Se for de interesse do arrematante a (s) documentação (s) do (s) bem (s) 
arrematado (s) poderá (ao) ser (em) enviada (s) via correio por carta registrada – 
AR, para o endereço fornecido pelo arrematante, ficando ciente que o correio 
entregará somente ao titular da correspondência (destinatário).  
9.5 O Município e o Leiloeiro não se responsabilizam por extravios e ou 
devolução de correspondências. 
 
10. DAS SANÇÕES 
 
10.1 A licitante/arrematante que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver o lance final, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
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fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, assegurado o 
direito prévio ao contraditório e ampla defesa.  
10.2 A licitante/arrematante ficará sujeita às seguintes penalidades, previstas 
nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber: 
I. por atraso injustificado na retirada do bem: 

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do bem arrematado, por dia 
de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento). 

II. pela inexecução total ou parcial da retirada do bem arrematado, garantida a 
defesa prévia: 

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

10.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
11. DA ATA 
 
11.1 Após os trâmites do leilão, será lavrado Ata, na qual figurarão os bens 
arrematados, bem como a correspondente identificação dos arrematantes, os 
valores e em especial os fatos relevantes. 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1 Dos atos praticados pela Administração caberão os recursos que se 
mostrarem pertinentes, na forma, prazo e demais condições constantes do artigo 
109 da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, os quais deverão ser 
interpostos perante a autoridade que praticou o ato recorrido, com vista à sua 
apreciação de acordo com a legislação. 
12.2 Os recursos deverão ser protocolados no Departamento de Licitações, 
situada na Avenida JK, nº 396, Centro, MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG/MG, ou 
através do e-mail: compraspimenta2014@gmail.com. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 As vendas realizadas no presente leilão são irrevogáveis, sendo vedado 
aos arrematantes recusar o (s) bem (s) adquirido (s), bem como pleitear a 
redução do valor da arrematação.  
13.2 O simples fato de o interessado participar e solicitar a aquisição de algum 
bem implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das 
condições estipuladas no presente Edital.  
13.3 Será considerado desistente o arrematante que não atender as condições 
estabelecidas no presente Edital, aplicando-se no que couber, as penalidades 
previstas neste edital.  
13.4 O leiloeiro do certame é o responsável pela condução do leilão, devendo 
observar rigorosamente as disposições aqui descritas e, suplementarmente, o 
disposto no Decreto Municipal nº 1.529/15 e demais legislações pertinentes. 
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13.5 As eventuais dúvidas durante o certame, serão dirimidas pela Comissão 
Permanente de Licitação e pelo Leiloeiro. 
13.6 Serão aplicadas as normas da Lei Federal nº 8.666/93 com modificações 
posteriores, e legislação pertinente à modalidade, em todas as situações e nos 
casos omissos desse Edital. 
13.7 Os licitantes deverão preencher o formulário de retirada do Edital, Anexo V 
e encaminhá-lo pelo email compraspimenta2014@gmail.com ou pelo fax (37) 
3324-1057. 
13.8 Para quaisquer outras informações, o Edital permanecerá afixado no 
quadro de aviso localizado no hall de entrada (andar térreo) da Prefeitura 
Municipal de Pimenta/MG, Sede Administrativa, cuja cópia poderá ser solicitada 
pelo email compraspimenta2014@gmail.com ou através de requerimento dirigido 
à Comissão Permanente de Licitação, à Avenida JK, nº 396, Centro, Município de 
Pimenta/MG. 
 
14. DOS ANEXOS DO EDITAL: 
 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Minuta de Credenciamento/Procuração 
Anexo III – Modelo de Declaração 
Anexo IV - Formulário de Retirada de Edital 
Anexo V- Auto de Avaliação do Leiloeiro 
 
Pimenta/MG, 27 de março de 2015. 
 

 
 

Irineu Silva Júnior 
Presidente da Comissão Permanente  

de Licitações  
 

Fábio Júnio Teixeira da Silva 
Decreto Municipal nº 1.529/15 

Leiloeiro  
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. INTRODUÇÃO: 
 
1.1 O presente Termo tem por objeto definir o conjunto de elementos que 
nortearão os interessados em participar do processo licitatório, modalidade leilão, 
que tem como objetivo a alienação de bens móveis, considerados de difícil 
recuperação ou inservíveis, mantidos pelo Município. 
 
1.2 Visa ainda, a otimização do resultado no processo de licitação, 
possibilitando ampla competição, atendendo e resguardando os interesses da 
Administração Pública. 

 

1.3 Conforme Decreto Municipal nº 1.529/15, fica o Sr. Fábio Júnio Teixeira da 
Silva, designado como leiloeiro oficial. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1 Constitui objeto da presente licitação, a alienação em leilão público de bens 
inservíveis de propriedade do MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG, conforme 
identificados e caracterizados neste Termo. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
3.1 Faz-se necessário a realização do leilão público para vendas dos bens 
inservíveis, uma vez que estes bens encontram-se ociosos e antieconômicos para 
o Município de Pimenta/MG, pois não servem mais à finalidade para a qual foram 
adquiridos, não há motivo para que tais bens permaneçam integrados ao 
patrimônio do Município de Pimenta/MG, devendo, portanto, ser retirados do 
patrimônio público, isto é, devendo ser realizado o desfazimento desses bens. 
 
4. DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E DA AVALIÇÃO DOS BENS 
 
4.1 Planilha descritiva dos bens a serem leiloados: 

 
ITE
M 

DESCRIÇÃO MARCA/MODELO CHASSI ANO/MODEL
O 

COR PLACA PATRIM
ONIO 

AVALIAÇ
ÃO R$ 

01 ONIBUS ESCOLAR 45 LUGARES M. BENS / 1318 9BM384088LB889928 1990/1991 LARANJA HOO 7448    15.000,00 

02 MICRO ONIBUS ESCOLAR 15 LUGARES VAN JIN BEI/TOPIC FABUSFORMA M35 LSYHDAAB0CK009674 2012/2012 BRANCA HLF 9448 1777 6.000,00 

03 MICRO ONIBUS PASS. 15 LUGARES VAN JIN BEI/TOPIC FABUSFORMA M35 LSYHDAAB7CK009672 2012/2012 BRANCA OMC 8753 1772 6.000,00 

04 CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS/ L 1113 9BM34401412706918 1986/1986 VERMELHA GMM 4823 1693 10.000,00 

05 CAMINHONETE PICKUP FIAT/STRADA WORKING 9BD27801212773405 2001/2001 AZUL HMM 6273 2879 5.000,00 

06 CAMINHONETE/AMBULANCIA FIAT/DUCATO M RONTAN 2.8 IdTD 93W23IH2151023023 2005/2005 BRANCA HMG 4591  15.000,00 

07 AUTOMÓVEL PASSEIO VW/GOL 1.0 9BWCA05X75T192643 2005/2005 CINZA HMM 2721 1676 4.000,00 

08 TRATOR AGRÍCOLA URSUS / 5312   VERMELHA -------  8.000,00 

09 TRATOR AGRÍCOLA VALMET/ ID65   AMARELO ------- 1691 4.000,00 

10 TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO 3000 
LITROS 

COLOMBO/ELFONT SÉRIE 06 2011 PRETO ------- 1668 29.400,00 

11 USINA DE ASFALTO (FRIO) COM MOTOR 
ELÉTRICO 

J.COLOMBO/TIGER 40 SERIE 06 2011 LARANJA ------- 2887 10.850,00 

12 ESPALHADORA/ACABADORA DE ASFALTO J.COLOMBO/FALCON 3000 SERIE 08 2011 LARANJA ------- 2888 43.500,00 

13 CAÇAMBA COMPACTADORA DE LIXO CIMEL -------- 2003 BRANCA ------- 2890 6.000,00 

14 CAMINHONETE PICKUP – SAAE FIAT/FIORINO 9BD146000R8396266 1994 BRANCA  GOA 5962 SAAE 2.000,00 

 
5. MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
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5.1 A presente licitação será realizada na modalidade leilão e será regida pelas 
normas da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
6.1 Será adotado como critério de julgamento o maior lance por item. 

 
7. DA VISITA 
  
7.1 Os bens objeto deste Leilão estarão disponíveis para visitas pelos 
interessados no Pátio Garagem do Prédio da Prefeitura Municipal de 
Pimenta/MG, localizado na Avenida JK, nº 396, neste município, nos horários de 
08:00 às 11:00 e de 13 às 16:00 hs, do dia 09/04/2015 ao dia 27/04/2015. 
7.2 Os interessados deverão examinar detidamente os bens face as exigências 
do DETRAN, no que se refere a plaquetas, etiquetas autodestrutivas, numeração 
do motor, numeração de chassis, numeração dos vidros, ano de fabricação, tendo 
em vista que todo e qualquer bem será vendido no estado em que se encontra. 
Poderão ainda, nos dias determinados para visitação, vistoriar, examinar, levantar 
condição de documentos, etc; inerentes aos bens destinados a leilão, sendo de 
sua inteira responsabilidade fazer as averiguações quanto ao modelo, cor, ano de 
fabricação, potência, problemas mecânicos, nº do motor e chassis, e estar ciente 
que caso esse número não esteja legível e por ventura não sejam originais de 
fábrica, terão que trocar a peça e remarcá-la para posterior regularização junto 
aos órgãos competentes. 
7.3 A sessão pública do leilão realizar-se-á no Pátio Garagem do Prédio da 
Prefeitura Municipal de Pimenta/MG, localizado na Avenida JK, nº 396, neste 
município. 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO 
 
8.1 O valor básico para venda de bens inservíveis será o constante na planilha 
detalhada no item 4.1 deste termo de referência. Serão vendidos à vista a quem 
ofertar o maior lance a partir do preço de avaliação que corresponderá ao lance 
mínimo. 
8.2 No ato do pagamento do valor da arrematação do respectivo bem será 
entregue cópia da Ata da Sessão e o documento do veículo. 
8.3 Cabe ao arrematante o pagamento integral do bem. 
8.4 Os bens serão vendidos e entregues no estado físico e documental em que 
se encontram, inclusive em alguns casos em estado de sucata, incompletos ou 
em destroços, não cabendo aos interessados quaisquer reclamações posteriores.  
8.5 A simples participação no leilão e a oferta de lances implicam na total 
anuência do arrematante com todas as normas e condições deste edital. 
8.6 A transferência de todos os veículos pelos arrematantes deverá ocorrer no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
8.7 Todos os impostos, taxas ou quaisquer outras despesas que venham a 
incidir sobre a venda dos bens arrematados, inclusive ICMS, carga, remoção, 
transporte, etc, correrão por conta dos arrematantes. 
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8.8 As notas de arrematação serão emitidas em nome do arrematante, não 
podendo ser pagas com cheques de terceiros. 
8.9 Não será aceito a desistência total ou parcial. 
8.10 O arrematante ficará responsável pelo pagamento total dos lotes/itens 
arrematados. 
8.11 O valor do lance será integralmente pago por depósito em conta 
especificada pelo Município, por guia especifica ou por meio de cheque, sendo 
vedado o uso de cheques de terceiros. 
 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1 A licitante/arrematante que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver o lance final, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, assegurado o 
direito prévio ao contraditório e ampla defesa. 
9.2 A licitante/arrematante ficará sujeita às seguintes penalidades, previstas 
nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber: 
I. por atraso injustificado na retirada do bem: 

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do bem arrematado, por dia 
de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento). 

II. pela inexecução total ou parcial da retirada do bem arrematado, garantida a 
defesa prévia: 

a) advertência; 
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
9.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
 
Pimenta/MG, 27 de março de 2015. 
 

Irineu Silva Júnior 
Presidente da Comissão de Licitação  
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 016/2015. 
MODALIDADE: Leilão nº 001/2015. 

 
Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr. (a) .............................., portador (a) 

da Cédula de Identidade nº ...................., emitida pela ......................, CPF nº 

..........................., a participar do processo licitatório instaurado pelo Município de 

Pimenta/MG, na modalidade Leilão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da pessoa 

física/pessoa jurídica................................................................., inscrita no 

CPF/CNPJ sob o nº ......................................., bem como apresentar lances 

verbais, interpor recursos, assinar nota de venda e  praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

 
 

................, ......... de ................ de 2015. 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Dirigente da Empresa 

 
(reconhecer firma) 
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ANEXO III (modelo)  

DECLARAÇÃO 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 016/2015. 
MODALIDADE: Leilão nº 001/2015. 
 

...................................................................................... (indicar o nome e qualificar 

o interessado), com endereço à 

........................................................................................., (endereço eletrônico), 

telefone ( ) ............................., por seu representante legal 

..................................................................................................................... (indicar 

e qualificar, quando for o caso), DECLARA conhecer e aceitar as condições 

contidas no edital do leilão público acima indicado, tendo ciência da legislação 

reguladora da matéria, especialmente a Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

 

..........................., ...... de............. de 2015. 
 
 

 
_________________________________________ 

Representante legal (nome/cargo/assinatura) 
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ANEXO IV  
FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 016/2015. 
MODALIDADE: Leilão nº 001/2015. 
 
OBJETO: ALIENAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG/MG. 
 

PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA 
 

 

ENDEREÇO COMPLETO 
 

 

CNPJ OU CPF 
 

 

TELEFONE 
 

 

FAX 
 

 

E-MAIL 
 

 

PESSOA PARA CONTATO  

OBSERVAÇÃO: PREENCHER O FORMULÁRIO COM LETRA DE FORMA 
 
Recebemos pelo email (ou, indicar o outro meio), cópia do Edital, cujo 
documentos serão recebidos até o dia e horário indicados no Edital em epígrafe. 
 

______________________________, _______ de ______________ de 2015. 
 
 

________________________________ 
Assinatura e carimbo da pessoa jurídica 

 
 
ATENÇÃO: As licitantes que obtiverem o Edital pela Internet, deverão 
encaminhar este comprovante imediatamente, devidamente preenchido, por 
email: compraspimenta2014@gmail.com. Este procedimento se faz necessário 
para comunicação com as empresas licitantes, caso haja alguma alteração no 
Edital. 
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ANEXO V 
 

AUTO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 
1. Considerações Iniciais  
 
O presente trabalho de avaliação foi executado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e 
Imóveis do Município de Pimenta/MG, nos termos do Decreto Municipal nº 1.264/15. 
Foram levados a efeitos rigorosos levantamento e avaliação os bens móveis, localizados no “pátio 
garagem” do prédio da Prefeitura Municipal com o propósito de expressar nossa opinião sobre o 
valor venal ou de mercado.  
Para execução dos serviços foram utilizados os dados e informações retirados de documentação 
apresentada, bem como aqueles obtidos de terceiros, por ocasião da vistoria e pesquisa de 
mercado realizada julgados “a priori” corretos, todos considerados idôneos e de boa fé. 
 
2. Indicação dos bens móveis inservíveis 
 
Esta Comissão, iniciou-se os trabalhos de identificação dos bens inservíveis a serem leiloados no 
“pátio garagem” do prédio da Prefeitura Municipal. 
Naquele local foram encontrados diversos bens que já não estão sendo utilizados pelo Município, 
uma vez que encontram-se bastante estragados, alguns em péssimo estado de conservação, e, 
mediante  análise podemos concluir que os gastos para recuperação dos mesmos será bastante 
oneroso.  
Nesse sentido, indicamos os seguintes bens que de acordo com o levantamento efetuado deverão 
ser dispostos pelo Município para alienação, após serem declarados inservíveis, são eles: 
 

ITE
M 

DESCRIÇÃO MARCA/MODELO CHASSI ANO/MODEL
O 

COR PLACA PATRIM
ONIO 

01 ONIBUS ESCOLAR 45 LUGARES M. BENS / 1318 9BM384088LB889928 1990/1991 LARANJA HOO 7448    

02 MICRO ONIBUS ESCOLAR 15 LUGARES VAN JIN BEI/TOPIC FABUSFORMA M35 LSYHDAAB0CK009674 2012/2012 BRANCA HLF 9448 1777 

03 MICRO ONIBUS PASS. 15 LUGARES VAN JIN BEI/TOPIC FABUSFORMA M35 LSYHDAAB7CK009672 2012/2012 BRANCA OMC 8753 1772 

04 CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS/ L 1113 9BM34401412706918 1986/1986 VERMELHA GMM 4823 1693 

05 CAMINHONETE PICKUP FIAT/STRADA WORKING 9BD27801212773405 2001/2001 AZUL HMM 6273 2879 

06 CAMINHONETE/AMBULANCIA FIAT/DUCATO M RONTAN 2.8 IdTD 93W23IH2151023023 2005/2005 BRANCA HMG 4591  

07 AUTOMÓVEL PASSEIO VW/GOL 1.0 9BWCA05X75T192643 2005/2005 CINZA HMM 2721 1676 

08 TRATOR AGRÍCOLA URSUS / 5312   VERMELHA -------  

09 TRATOR AGRÍCOLA VALMET/ ID65   AMARELO ------- 1691 

10 TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO 3000 LITROS COLOMBO/ELFONT SÉRIE 06 2011 PRETO ------- 1668 

11 USINA DE ASFALTO (FRIO) COM MOTOR ELÉTRICO J.COLOMBO/TIGER 40 SERIE 06 2011 LARANJA ------- 2887 

12 ESPALHADORA/ACABADORA DE ASFALTO J.COLOMBO/FALCON 3000 SERIE 08 2011 LARANJA ------- 2888 

13 CAÇAMBA COMPACTADORA DE LIXO CIMEL -------- 2003 BRANCA ------- 2890 

14 CAMINHONETE PICKUP – SAAE FIAT/FIORINO 9BD146000R8396266 1994 BRANCA  GOA 5962 SAAE 

 
3. Caracterização da Metodologia  
 
Segundo o nosso entendimento e em consonância com as normas de avaliações da ABNT, assim 
se define uma avaliação:  
- é a determinação da soma em dinheiro que, num dado momento, se pode atribuir, em vista de 
um escopo pré-fixado, a um determinado bem;  
- é a apreciação do valor que tenha em determinada data, o todo ou em parte de um bem ou 
coisa;  
- é a técnica de estimar, comercialmente ou para efeitos, o valor dos imóveis e de outros bens;  
- é o trabalho técnico que compreende um conjunto de raciocínios, inspeções e cálculos, 
tendentes a determinar o valor de um bem móvel ou imóvel;  
- é 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.  
 
Entendemos, 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. Métodos e critérios adotados  
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Foi adotado o “método comparativo de dados de mercado”, por ser considerado o mais indicado 
para o caso presente.  
O método é comparativo, porquanto, a pesquisa de mercado realizada foi dirigida no sentido de 
apuração dos valores médios, unitários básicos, de bens semelhantes e/ou comparáveis, situação, 
estado de conservação, apresentação, dentre outros fatores que pudessem influir direta ou 
indiretamente na valorização ou desvalorização dos bens avaliados.  
 
5. Nível de precisão da avaliação  
 
De acordo com as normas brasileiras de avaliação da ABNT, os níveis de precisão de uma 
avaliação estão condicionados à quantidade, à atualidade, à confiabilidade, ao tratamento dos 
elementos pesquisados e compulsados.  
Neste presente trabalho foi executado um trabalho dentro de um nível de precisão normal.  
Foram realizadas investigações específicas para apuração dos valores médios, unitários, de bens 
semelhantes e/ou comparáveis aos ora objeto de avaliação.  
Foram coletados dados de mercado junto a empresas de vendas e comércio de bens 
semelhantes.  
Coletados os dados de mercado foram eles tratados com o saneamento dos mesmos, bem como 
a sua respectiva homologação, considerados todos os fatores pertinentes, conforme recomenda a 
moderna técnica aviatória. 
 
6. Avaliação  
 

ITEM DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO R$ 

01 ONIBUS ESCOLAR 45 LUGARES 15.000,00 

02 MICRO ONIBUS ESCOLAR 15 LUGARES VAN 6.000,00 

03 MICRO ONIBUS PASS. 15 LUGARES VAN 6.000,00 

04 CAMINHÃO BASCULANTE 10.000,00 

05 CAMINHONETE PICKUP 5.000,00 

06 CAMINHONETE/AMBULANCIA 15.000,00 

07 AUTOMÓVEL PASSEIO 4.000,00 

08 TRATOR AGRÍCOLA 8.000,00 

09 TRATOR AGRÍCOLA 4.000,00 

10 TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO 3000 LITROS 29.400,00 

11 USINA DE ASFALTO (FRIO) COM MOTOR ELÉTRICO 10.850,00 

12 ESPALHADORA/ACABADORA DE ASFALTO 43.500,00 

13 CAÇAMBA COMPACTADORA DE LIXO 6.000,00 

14 CAMINHONETE PICKUP – SAAE 2.000,00 

 
Pimenta/MG, 26 de março de 2015. 
 
 
William Mendonça – CPF nº 346.155.713-72 
Presidente 
 
 
Flávio Lemos de oliveira – CPF nº 852.688.526-04 
Membro 
 
 
Daniele Colares E. de Almeida – CPF nº 064.893.956-14 
Membro 
 

 
 
 
 
 
 

 


