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EDITAL COMPLETO 
 

LEILÃO Nº 001/2019 
 
O Município de Alto Araguaia - Estado de Mato Grosso – pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
administrativa na Avenida Carlos Hugueney, nº 552, Centro, Alto Araguaia – MT, CEP 78.780-000, E-mail 
lici.altoaia@gmail.com, através do Leiloeiro Oficial, Srª Telles Lincoln Rezende Pimentel– designado pela 
portaria 049/2019, de 31/01/2019, torna público para o conhecimento de todos os interessados que realizará, na 
forma da Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislação complementar, e nos termos deste edital, leilão, destinado a 
alienação de bens do patrimônio municipal ao qual serão leiloados veículos pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Alto Araguaia, do tipo maior lance igual ou superior ao preço mínimo de venda fixado na  
avaliação feita por Comissão Específica, de acordo com as condições que segue: 
 
DA DATA, HORA E LOCAIS DO LEILÃO. 
Dia:01/03/2019 
Hora: 09:00 (horário de Brasília)  
Local: Rua Severino Botelho de Melo (Estacionamento do prédio da prefeitura de Alto Araguaia) 
 
1.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
1.1 – Poderá participar deste leilão qualquer interessado (pessoa física ou jurídica), desde que:  
 

a) – Não tenha sido declarada inidôneo(a) de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal 
8.666/93 e que não tenha restabelecida sua idoneidade; 

b) – Sendo pessoa jurídica – que não esteja com falência decretada, em concordata, em processo de liquidação 
ou finalização de atividades, em débito com a seguridade FGTS e Ministério do Trabalho e Município de 
sede.  
 

1.2 – Não poderá participar deste leilão: 
a) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 
2.0 - DO OBJETO E DO VALOR MÍNIMO DE ALIENAÇÃO 
2.1 - O objeto do presente Leilão é a alienação de bens do patrimônio municipal, levando-se em conta o valor 
mínimo de alienação, conforme segue: 
 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Mínimo 

Preço Total 

1 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PLACA 
OBH-2050 MOTOR 1.0 ANO 2013/2014  

UN 1,00  9.904,50  9904,50 

2 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PLACA 
OBO-5887 MOTOR 1.6 ANO 2013/2014 

UN 1,00  13.867,20  13867,20 

3 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR, 
MODELO 930T, ANO 1974 

UN 1,00  43.155,00  43155,00 

4 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE A6 
ESC PLACA JZX-3079 

UN 1,00  19.377,57  19377,57 
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2.2 – Os veículos poderão ser examinados entre os dias 25/02/2019 e 28/02/2019  das 08:00 as 11:00 e das 13:00 às 
18:00 horas (horário de Brasília), sob a supervisão do servidor, Augostinho  Justino de Souza, que ficará no local 
descriminado para acompanhar os interessados. – Rua Severino Botelho de Melo (Estacionamento do prédio da 
prefeitura de Alto Araguaia). 
 
2.2.2 -  Os bens objeto deste leilão ficarão à mostra no site da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, por meio de 
fotos. Caso o interessado queira visitar os bens poderá utilizar-se do período mencionado no item 2.2  

5 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA VEÍCULO CHEVROLET TRAILBLAZER 
LTZ AD4 PLACA NJJ-3381 2013/2013 

UN 1,00  70.408,90  70408,90 

6 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA VEÍCULO SPRINTER I/M VENZ 415 
AMBULANCIA PLACA AXD-8480 2012/2012 

UN 1,00  4.423,80  4423,80 

7 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA CAMINHONETE GM S10 GREENCAR 
AMB. M13 PLACA ERM-2791 2010/2011 

UN 1,00  14.879,14  14879,14 

8 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PLACA 
QBX-8897 MOTOR 1.0 ANO 2013/2014 

UN 1,00  19.999,13  19999,13 

9 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA CAMIONETE VW AMAROK MARIMAR 
AMB. PLACA NUA-0974 2013/2014 

UN 1,00  27.043,71  27043,71 

10 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA CAMIONETE VW AMAROK CD 4x4 
TREND PLACA OBR-0164 2013/2013 

UN 1,00  35.107,20  35107,20 

11 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA VEÍCULO FIAT/FIORINO VIDA AMB 
PLACA NJW-7462 2011/2012 

UN 1,00  6.930,00  6930,00 

12 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA VEÍCULO VW GOL 1.0 G IV PLACA 
OBH-1690 2013-2014 

UN 1,00  10.164,00  10164,00 

13 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND 

UN 1,00  29.766,00  29766,00 

14 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA CAMINHÃO M. BENZ L2219 PRANCHA 
PLACA HQS-6168 1980/1980 

UN 1,00  30.108,00  30108,00 

15 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA VEÍCULO M. BENZ 311CDI REVES 
AMBULANCIA PLACA AVI-7461 2011/2011 

UN 1,00  38.121,74  38121,74 

16 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA VEÍCULO MMC/L200 TRITON GLX D 
PLACA QBY-6808 2015/2016 

UN 1,00  37.924,65  37924,65 

17 SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES - 
VENDA VEÍCULO MMC/L200 TRITON GLX D 
PLACA QBX-7335 2015/2015 

UN 1,00  40.800,15  40800,15 

 Total 451.980,69  



 

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Departamento de Licitações                                  

 

 

 
3.0 – DO PROCEDIMENTO E DOS LANCES  
3.1 – No dia, hora e local marcado no preâmbulo deste edital dar-se-á início a leilão propriamente dito. 
3.2 – Os interessados na aquisição dos bens deverão preencher sua ficha de inscrição conforme no anexo I, 
com lance inicial antes dos lances verbais para o item pretendido. Deverão estar presentes no local, munidos 
de cópia dos documentos como: RG, CPF, comprovante de endereço. 
 
3.2.1 – No caso de pessoa jurídica interessada, seu representante deverá trazer consigo cópia do contrato social 
ou documento equivalente, que comprove poderes para oferecer lance em seu nome.   
 
3.2.2 – A pessoa jurídica também pode ser representada por procurador, desde que este apresente o contrato social 
da empresa, instrumento de procuração pública ou privada com poderes específicos para ofertar lance, assinar 
documentos e praticar atos inerentes ao seu mandato. 
 
3.2.3 – Os representantes de pessoa jurídica e as pessoas físicas interessadas serão identificadas ao início do leilão 
de cada item, conforme as pré-inscrições já preenchidas antes do início dos lances verbais, conforme item 3.2. 
 
3.2.3.1 – Apenas aos interessados no item, devidamente identificado antes do início do leilão, será permitido a 
oferta de lances verbais. 
 
3.2.4 – Pessoas físicas ou jurídicas, não identificadas ou desacompanhadas dos documentos mínimos exigidos não 
serão habilitadas a dar lance ou praticar outros atos inerentes ao leilão.   
  
3.3 – O leilão será conduzido pelo leiloeiro, e os itens serão colocados a venda um após outro, seguindo a ordem 
numérica dos mesmos, havendo ou não arrematante para o item anterior. 
 
3.4 – Colocado o item a leilão e não havendo interessado, o leiloeiro fará a segunda chamada, procedendo o leilão 
no caso de aparecer interessado ou o suspendendo no caso de não haver nenhum.  
 
3.4.1 – Não sendo o item vendido, por qualquer motivo, o leiloeiro, após a venda dos demais, poderá colocá-lo 
novamente a venda.  
 
3.4.2 – Continuando a não haver interessado o item será retirado do leilão.  
 
3.5 - O leiloeiro abrirá o leilão do item com o valor mínimo de venda conforme avaliação e especificado neste 
edital. Por isso, não será levado em conta qualquer lance inferior a este valor.  
 
3.6 – Os lances serão verbais e sucessivos, até que o bem seja vendido pelo maior lance dado.  
 
3.6.1 – Uma vez proferido o lance, não será permitido sua retirada, ficando o ofertante responsável pelo seu 
cumprimento. 
 
3.6.2 – Antes de confirmar a venda pelo maior lance o leiloeiro abrirá a contagem de 1 a 3, vendendo o bem  no 
último momento da contagem, isto é, no 3. 
 
3.7 – Todos os atos praticados no leilão constarão de ata circunstanciada que deverá conter a assinatura dos 
ofertantes de lance, do leiloeiro e da Comissão Permanente de Licitação.   
 
4.0 - DO JULGAMENTO 
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4.1 – Será considerado arrematante o interessado que, depois de preenchidos todos os requisitos previstos neste 
edital ofertar o maior lance, levando-se em conta o valor numérico. 
 
5.0 - DO PAGAMENTO  
5.1 - O pagamento será efetuado em até 10 dias, via guia emitida pelo setor de tributos da Prefeitura Municipal 
de Alto Araguaia, no total integral do lance dado e que for considerado vencedor.  Após a lavratura e assinatura da 
respectiva ata. 
 
5.2 – Sendo descumprido o prazo acima o arrematante será tido como desistente aplicando-lhe as penas cabíveis 
nos termos deste edital. 
 
6.0 – DA ENTREGA E RETIRADA DO BEM PELO ARREMATANTE E SUAS CONDIÇÕES E 
CONSEQUÊNCIAS 
6.1 – Após o pagamento ser efetuado o arrematante poderá retirar o bem de imediato, no setor de patrimônio da 
Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, onde será realizada a transferência do bem. 
 
6.2 – Efetivado o pagamento, o bem será entregue mediante TERMO DE ENTREGA DE BEM, que será fornecido 
pelo servidor responsável pelo setor de patrimônio, firmado entre o arrematante e o município.  
 
6.2.1 – O Termo a que se refere este item deverá ser assinado pelo responsável pela entrega e o arrematante ou por 
quem detiver poderes para retirá-lo. 
 
6.3 – A partir da entrega do bem, que será considerada no momento da assinatura do termo de entrega pelas partes, 
toda a responsabilidade quanto a integridade física do mesmo passa a ser do arrematante. 
 
6.4 – O bem deverá ser retirado no local designado pela administração, no mesmo dia da assinatura do termo de 
entrega.  
 
6.5 – O Município entregará o bem, quando não previsto de modo diferente, na forma descrita no edital, livre de  
multas e taxas que sobre ele incidem até o momento da arrematação. Daí por diante será de responsabilidade do 
arrematante.  
 
6.6 – A transferência de propriedade do bem e seus custos, quando necessária, é de inteira responsabilidade do 
arrematante. 
 
6.6.1 – A transferência deverá ser feita no máximo em 30 (trinta) dias, sob pena de retomada do bem e perda do 
valor pago pelo arrematante. 
 
6.7 – A partir da entrega, o arrematante deve remover do bem qualquer sinal que o ligue ao Município de Alto 
Araguaia, tais como letreiros, plaqueta de patrimônio, adesivos ou outras marcas. 
 
6.8 – A entrega, que não para o arrematante ou representante legal no caso de Pessoa Jurídica (comprovado pelo 
Contrato Social), somente será feita se o recebedor for portador de instrumento de procuração com poderes para a 
retirada do bem.  
 
6.8.1 – A procuração não precisa necessariamente ser lavrada em cartório, mas neste caso deverá ter firma 
reconhecida.  
 
7.0 – DAS PENALIDADES    
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7.1 – O arrematante que não realizar o pagamento, e assim considerado desistente, bem como aquele que vier a 
desistir da arrematação do bem, após efetivada a venda, ficará sujeito ao pagamento de uma multa de 30% (trinta 
por cento) do valor mínimo de avaliação do bem. 
 
7.2. – Caso o arrematante não tenha efetuado o pagamento do valor do bem, e haja a desistência, terá o prazo 
máximo em 10 (dez) dias para efetuar o pagamento referente a multa do item anterior.  
 
7.2.2 – Não sendo efetuado o recolhimento da multa no prazo devido, será esta inscrita em dívida ativa e cobrada 
administrativa ou judicialmente.  
 
8.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 - A participação neste leilão implica no total conhecimento dos termos e condições deste edital, por parte dos 
interessados, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  
 
8.1.1 – Não havendo pedido de informação, todos os interessados serão tidos como conhecedores das regras deste 
leilão. 
 
8.2 – Este edital poderá ser impugnado nos termos da lei de licitação, art. 41.  
  
8.3 – Quaisquer dúvidas sobre este edital ou condições deste leilão poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal 
de Alto Araguaia, em horário comercial, de segunda à sexta-feira, com o leiloeiro e Comissão de Licitação.  
 
8.4 – O Foro da Comarca de Alto Araguaia será o competente para dirimir qualquer questão sobre este leilão.  
 
8.5 - O edital completo poderá ser obtido na sede administrativa da Prefeitura no endereço acima mencionado, de 
segunda a sexta-feira, em horário de expediente.  
 
Alto Araguaia - MT, 11 de Fevereiro de 2019. 
  
 
 
 
 
 

Telles Lincoln Rezende Pimentel 
Leiloeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Departamento de Licitações                                  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO 
Nome da Pessoa Física ou Jurídica:  

CPF OU CNPJ: 
RG: 
Endereço: 
Bairro: 

Cidade: 

CEP: 
Fone: 

Nº do Item ao qual deseja Participar Valor do Lance  
  

 
SERÁ DESCLASSIFICADO LANCE INFERIOR AO ESTIMADO NO EDITAL. 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 
 
 


