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PROCESSO N.º 38/2016 - MODALIDADE LEILÃO N.º 01/2016 
 

O Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, através de Comissão 
Permanente de Licitação nomeada pela portaria nº 52/2016 e Leiloeiro, designados para a 

abertura e julgamento deste processo de Leilão de bens móveis inservíveis e de acordo com 
a Lei Federal n.º 8666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, aliado ao Laudo 
de Avaliação e a consequente determinação do gestor municipal. 

 
- A Comissão de Licitações analisará documentos e cadastrará interessados somente até a data 

de 05 de julho de 2016, até as 10 horas, devendo os proponentes interessados fazerem seu 

credenciamento com a devida antecedência. 

- Inicio da etapa de lances a partir das 10:10 horas (horário local) do dia 05 de julho de 2016 na 

Sala de reuniões do Centro Administrativo Adão Reis. 

 
I - DOS OBJETOS A SEREM LEILOADOS: 
A presente licitação tem por objeto a venda de bens móveis inservíveis e de recuperação 
economicamente inviável para a Administração, conforme discriminado no Anexo I deste Edital. 
Os bens mencionados no anexo serão vendidos no estado de conservação e condição em que se 
encontrarem, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelo licitante, não cabendo, 
pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou 
extrínsecas. 
 

II – HORÁRIO E LOCAL PARA EXAME DOS OBJETOS 
2.1 - Os objetos do leilão encontram-se, para exame, nos endereços relacionados conforme Anexo II 
deste edital. 
2.2 - Os objetos poderão ser examinados entre os dias 17 a 05 de julho de 2016, das 08h30min às 
17h00min, no local onde se encontram. 
2.3 - Os interessados deverão tomar conhecimento junto ao Departamento de Trânsito do Estado do 
Paraná – DETRAN-PR da existência de multas e de emplacamento em atraso dos veículos que 
pretendam arrematar, a fim de obterem pleno conhecimento do valor a ser pago por ocasião da 
transferência daquele para seu nome. 
2.4 - Os veículos serão alienados no local e no estado em que se encontram que se pressupõem 
conhecidos pelos licitantes por ocasião do Leilão, não se responsabilizando o vendedor, bem como o 
Leiloeiro, pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos, sem que lhes caibam quaisquer direitos ou 
reclamações judiciais e/ou extrajudiciais. 

 

III – TIPO DE LICITAÇÃO  

Esta licitação reger-se-á pelo tipo de Maior Lance por lote. 
 

IV – DA PARTICIPAÇÃO 
4.1 – Os interessados em participar do presente leilão deverão estar pessoalmente no local e na data 
descrita no preâmbulo deste edital para fins de cadastramento, munidos dos seguintes documentos 
(cópias), os quais serão aferidos pela Comissão de Licitações: 

1. Pessoa Física: 
a. Cédula de identidade; 
b. CPF; 
c. Comprovante de residência; 

2. Pessoa Jurídica: 
a. Cópia do Contrato Social ou outro documento de constituição da empresa; 
b. Alvará de Licença – em vigor – da sede da proponente; 
c. Procuração com a finalidade de representar a empresa em todos os atos da presente 

licitação(caso participe da licitação pessoa que não faça parte do quadro societário da 
empresa) 

4.2 – Os documentos necessários à habilitação dos proponentes poderão ser apresentados em original, 
ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor, na qualidade de 
membro da Comissão de Licitação, mediante conferência da cópia com o original ou publicação em 
órgão de imprensa oficial, à Comissão de Licitações no início da sessão a qual verificará criteriosamente 
os mesmos antes do início dos lances de arrematação dos objetos. 
4.3 – Caso algum proponente esteja com a documentação em desacordo com o exigido neste item IV, o 
mesmo não poderá participar da sessão de arrematação. 



MUNICIPIO DE 

CORONEL DOMINGOS SOARES 
CNPJ 01614415/0001-18 

 

 

 

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS -  AV ARAUCÁRIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP 85557000 - PR 

4.4 – O leilão é público, dele podendo participar pessoas físicas capazes ou pessoas jurídicas 
regularmente constituídas. Os Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, “caput” e 
parágrafo 1º, da Lei n.º 8.666/93, estão impedidos de participar deste Leilão, (tanto como pessoa física, 
membro da diretoria de empresa ou como quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º, 
inciso III, da Lei n.º 8.666/93, tendo em vista a vedação expressa. Não poderão, ainda, participar o 
Leiloeiro e sua equipe de apoio. 
4.5 – Os lances somente poderão ser efetuados e formalizados por uma única pessoa ou empresa, de 
cada vez, sob a regência do leiloeiro. 
 

V – DO LANCE 
5.1 – O lance visando à arrematação do objeto deste leilão será oferecido pelo interessado durante a 
sessão especificamente para este fim, na data, hora e local estabelecido no preâmbulo deste edital. 
5.2 – O lance deverá ser firme e valioso, oferecendo o valor a partir da oferta inicial do leiloeiro ou 
superior ao lance proposto pelos demais participantes. 
5.3 – Não serão aceitos lances efetuados via telefone, e-mail ou fax. 
5.4 – Os arrematantes poderão a seu livre critério apresentar lances para todos os lotes ou parte destes. 
5.5 – Os lances para os lotes 01 a 07 deverão ser de no mínimo R$ 50,00(cinqüenta reais) ou superiores, 
ou seja, R$ 100,00, R$ 150,00 e assim por diante, exceto para os lotes a serem leiloados por peso onde 
serão admitidos quaisquer lances com no máximo duas casas após a vírgula. 
5.6 - Não serão aceitas desistências por parte dos arrematantes, salvo nos casos de nulidades previstas 
em lei. De qualquer sorte, se houver desistência da arrematação por alguma outra razão, o arrematante 
arcará com o pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da 
arrematação.  
5.7 – Para efetivação de uma venda é necessário oferta firme e valiosa de pelo menos o valor 
equivalente do lance inicial (lance mínimo), sendo vedado ao leiloeiro adjudicar qualquer objeto por 
menos do que o valor mínimo. 
 

VI – DO ARREMATANTE 
6.1 – O vencedor do leilão será aquele declarado pelo leiloeiro em razão de ter sido oferecido o maior 
lance sem este ser alcançado por outra oferta maior, considerando assim arrematante do objeto leiloado. 
6.2 – O leilão será dirigido por um leiloeiro previamente designado pela administração municipal, cujos 
trabalhos desenvolvidos serão lavrados em ata circunstanciada no local do leilão. 
6.3 – Antes de declarar vencedor o participante do maior lance oferecido, o leiloeiro contará 
compassadamente até três, a fim de constatar a inexistência de outra oferta. 
6.4 - Não será permitida a arrematação de lote a Pessoa Natural (física) ou a representante legal de 
Pessoa Jurídica que não esteja presente no pregão, vedado o recolhimento da importância de 
arrematação se os documentos solicitados não pertencerem ao arrematante. 

 

VII – DA FORMA DE RECOLHIMENTO 
7.1 – O(s) vencedor(es) deste leilão deverá(ão) recolher o valor ofertado junto a rede bancária 
conveniada do Município de Coronel Domingos Soares-PR, nas seguintes condições: 
a. 30% (trinta por cento) do valor ofertado, na mesma data do leilão; 
b. 70% (setenta por cento) do valor ofertado em até 48(quarenta e oito) horas após a realização do leilão, 
sob a pena de perder em favor da Administração o valor já recolhido, ou seja, os 30% iniciais.  
7.1.1 - O não cumprimento dessas condições poderá provocar, além do perdimento do que já foi pago, 
pena de multa de 20% a 50% sobre o valor da arrematação. 
7.2 – Qualquer recolhimento de valores deverá ser efetivado via documento de arrecadação emitido pelo 
setor municipal de tributação que será utilizado perante a rede bancária conveniada desta 
municipalidade. 
7.3 - Não será permitida a utilização de títulos da dívida pública para nenhuma das condições de 
pagamento. 
 

VIII – DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA  
8.1 – Decorridos os prazos administrativos legais, e confirmado a disponibilidade dos créditos em favor 
da municipalidade, será preenchido o devido recibo de quitação ou documento equivalente e passado em 
favor do arrematante. 
8.2 – As despesas de documentação, taxas e impostos correrão por conta do arrematante devendo o 
município, através de seu representante legal, assinar os documentos que se façam necessários. 
8.3 – Qualquer bem alienado será documentado em nome da pessoa física ou jurídica que habilitou-se 
para o leilão e que conseqüentemente arrematou o objeto, não sendo possível transferir esta faculdade 
para quaisquer outro alheio ao processo, ou seja, toda e quaisquer documentação só será emitida em 
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favor do arrematante, sem exceção, dentro de um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a 
homologação do leilão. 
8.4 – A retirada do bem fica condicionada a emissão dos documentos de liberação dos mesmos os quais 
após devidamente preenchidos em nome do arrematante serão assinados pelo chefe do executivo e terá 
sua assinatura reconhecida. Os arrematantes deverão se sujeitar ao desenvolvimento dos tramites legais 
e administrativos, assim como seus prazos. 
8.5 - Cabe aos arrematantes toda a despesa sobre a retirada do veículo no depósito, bem como 
regularização do mesmo junto aos órgãos competentes, inclusive pagamento de multas, taxas e 
encargos e outros que porventura venham ser reclamados pelos órgãos fiscalizadores competentes e 
outras despesas cobradas a qualquer título, vencidas ou vincendas. 
8.6 - O objeto leiloado e arrematado deverá ser retirado a partir da homologação(desde que devidamente 
constatada a quitação do mesmo), computando-se mais 10 (dez) dias úteis para sua retirada. Findos 
estes prazos, pagará o arrematante uma multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do bem 
arrematado, até o máximo de 15 (quinze) dias, quando perderá totalmente os direitos sobre o bem 
arrematado e os pagamentos já efetuados. 
8.7 – A entrega dos lotes somente será efetuada mediante a apresentação da competente 
AUTORIZAÇÃO de entrega a ser emitida pelo Chefe de Gabinete Municipal ou pelo Diretor do 
Departamento Municipal de Administração, desde devidamente comprovada a quitação do objeto. Na 
ocasião da entrega deverá o Arrematante retirar junto a administração municipal os demais documentos 
do processo para a efetiva transferência dos bens. 
8.8 – Após o preenchimento dos documentos de transferência dos bens, no caso dos veículos, a 
Municipalidade fará imediatamente a comunicação de venda ao DETRAN-PR, correndo, a partir daí, toda 
a responsabilidade civil e criminal do bem por conta do arrematante/adquirente. 
8.9 - O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN o veículo arrematado, para sua propriedade, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua retirada, sob pena do veículo ser recolhido, conforme o 
art. 123, I e § 1º da Lei nº 9.503/97. 
8.10 - Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento/dístico que identifique o veículo 
como pertencente ao Município, após a concretização da alienação. 
 

IX – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS  

9.1 Impugnações ao edital 
a. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 

presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido até dois dias antes da data 
fixada para recebimento das propostas; 

b. Caberá ao Presidente da Comissão decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas; 

c. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame; 

d. A Administração Municipal não tomará conhecimento de impugnações que não tenham sido 
tempestivamente protocoladas junto ao setor de protocolo da prefeitura, cabendo esta responsabilidade 
inteiramente ao impugnante; 

e. As impugnações deverão estar assinadas pelo representante legal da impugnante com o 
devido reconhecimento em cartório e acompanhadas de documento que ateste sua competência para 
representação da proponente(contrato social, declaração de firma individual ou outro equivalente), caso 
seja feito através de procurador ou representante deverá se fazer acompanhar de instrumento público 
que lhe outorgue poderes para tal. 

9.2 Recursos 
a. É facultado a qualquer proponente formular reclamações e indagações no transcurso da 

sessão pública de licitação para que constem em ata, todavia, estas manifestações deverão aterem-se 
aos eventos ocorridos durante a seção e de forma sucinta e motivada, não sendo admitidos comentários 
e manifestações alheias a esta condição que tenham cunho ofensivo ou derivem de mera disputa 
comercial entre os proponentes. Estas observações, feitas por parte das proponentes, poderão ou não 
ser levadas em consideração pela comissão de licitação para efeito de julgamento; 

b. Cabe aos proponentes observar o disposto no Artigo nº. 109 da Lei federal nº. 8.666/93; 
c. Os recursos deverão estar assinados pelo representante legal da proponente com o devido 

reconhecimento em cartório e acompanhadas de documento que ateste sua competência para 
representação da proponente (contrato social, declaração de firma individual ou outro equivalente), caso 
seja feito através de procurador ou representante deverá se fazer acompanhar de instrumento público 
que lhe outorgue poderes para tal; 

d. Os memoriais de impugnações, dos recursos e contra-razões deverão ser apresentados 
tempestivamente, para registro e recepção, na Seção de Protocolo no Edifício sede desta 
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municipalidade, sito a Av. Araucária, 3120 – centro – Cel. Dom. Soares/PR, em horário normal de 
expediente. A Administração Municipal bem como a Comissão de Licitações não se responsabilizam por 
documentos encaminhados por serviços de transporte, correio ou de entrega assim como não serão 
analisados recursos ou impugnações encaminhados por fax ou e-mail. 

 

X – DAS PENALIDADES 
10.1 - A falta de pagamento do valor de arrematação, total ou parcial, sujeita a licitante às seguintes 
penalidades, indicadas na Lei n.º 8.666/93:  
a) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração 
da Prefeitura de Cel. Domingos Soares, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 a 
Administração da Prefeitura da Cidade de Cel. Dom. Soares pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior. 
10.2 - As sanções previstas nos sub-itens “a” e “b” são aplicáveis também às licitantes que se envolvam 
na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão. 

 

XI - DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que 
caiba aos proponentes o direito de qualquer reclamação ou indenização, se for o caso. 
11.2 - O licitador poderá declarar a licitação deserta/fracassada, quando nenhum dos lances satisfizer os 
patamares mínimos, e evidências que tenha havido falta de competição e/ou conluio ou que gere lesão 
ao erário.  
11.3 - A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital. 
11.4 - Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dados fornecidos 
verbalmente por empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, 
reclamações, reivindicações  ou recursos por parte das proponentes.  
11.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos deste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. 
11.6 - Caso as datas previstas para a realização de eventos na presente licitação sejam declarados 
feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subseqüente incluindo 
isto os eventuais pagamentos. 
11.7 - A arrematante assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à municipalidade ou a 
terceiros, por si ou seus representantes, quando da manipulação dos objetos adquiridos, ficando isenta a 
municipalidade de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 
11.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de licitação à luz da legislação, da 
jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie. 
11.9 - As partes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca 
de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da ARREMATANTE que, em 
razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação 
judicial e outras medidas em direito permitidas. 
11.10 - Esclarecimentos relativos à presente licitação somente serão prestados quando solicitados 
formalmente ao Presidente da Comissão de Licitação, à Av Araucária, n° 3120, CEP 85557000, 
decorrendo dai os tramites legais. Informações prestadas por elementos entidade autora do certame 
somente terão algum fundamento para os proponentes se houverem sido feitos de forma oficial e por 
escrito, exclusivamente nas pessoas do Presidente da comissão de Licitações, Assessor Juridico da 
municipalidade, do Diretor Administrativo da municipalidade ou do Exmo Sr Prefeito Municipal. 
 

17 de junho de 2016 
 

 

 

 

Jayme Lazzaretti 
Presidente da Com. De Licitação 
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ANEXO I – LEILÃO N.º 01/2016 
 

I – DESCRIÇÃO DOS BENS A SEREM LEILOADOS 
 
A presente licitação tem por objeto a venda de bens móveis inservíveis e de recuperação 
economicamente inviável para a Administração, conforme abaixo discriminado: 

LOTE CARACTERÍSTICAS 

01 VEÍCULO PASSAGEIROS TIPO MICRO ONIBUS, MARCA MB, MODELO 608, COR 
BRANCA, PLACA AKH-2571, RENAVAM 0052.447238-6, ANO/MOD. 1985, COMB. DIESEL, 
CHASSI Nº  30830411664030 

02 VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL, MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE WAY ECONOMY, COR 
BRANCA, PLACA ATM-8393, RENAVAM 00274559790, ANO/MOD. 2010/11, COMB 
GASOLINA, CHASSI Nº 9BD15844AB6545987 

03 VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL, MARCA GM, MODELO CORSA GLS 1.6 4P SEDAN, COR 
PRATA, PLACA APJ9898, RENAVAM 00693631082, ANO/MOD. 1998, COMB. GASOLINA, 
CHASSI Nº 9BGSJ19PWWC697966 

04 VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET, MODELO VECTRA GLS, COR 
BRANCA, PLACA CGR-4383, RENAVAM 683648578, ANO/MOD. 1997/98, COMB. 
GASOLINA, CHASSI Nº 9BGJK19BWVB510217. 

05 EQUIPAMENTO CAÇAMBA 10M³, MARCA FACCHINI, FABRICAÇÃO 09/2008, COM 
PISTÕES, NUMERO DE SÉRIE 35404 

06 TRATOR AGRÍCOLA MARCA URSUS, MODELO 485, 85CV, ANO FAB. 2008, Nº SÉRIE 
CNH2006150, CHASSI 730/539. 

07 BRITADOR MARCA AGRITEC, MODELO BRA 6240, Nº SÉRIE 73/2011, ANO FAB. 2010/11 

08 SUCATAS DIVERSAS EM APROXIMADAMENTE 04 TONELADAS 

09 SUCATAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM APROXIMADAMENTE 01 
TONELADA 

10 SUCATAS DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES EM APROXIMADAMENTE 01 
TONELADA 

Os objetos que ora são colocados à venda encontram-se a disposição dos interessados para a 
constatação do seu real estado de conservação junto ao pátio de máquinas da municipalidade. 
 

II – DO VALOR MÍNIMO DO LANCE 
 
O valor mínimo do lance visando a arrematação dos bens a serem leiloados nesta licitação é baseado na 
avaliação prévia 01/2016 de 06 de junho de 2016, estabelecida por comissão permanente de avaliação, 
tendo sido esta nomeada pela Portaria 01/2015, conforme relação que segue: 

LOTE CARACTERÍSTICAS 
Lance mínimo 

inicial R$ 

01 ÔNIBUS 608 4.000,00 

02 FIAT UNO 6.000,00 

03 CORSA 4.000,00 

04 VECTRA 5.000,00 

05 CAÇAMBA 9.000,00 

06 TRATOR 15.000,00 

07 BRITADOR 55.000,00 

08 SUCATA FERRO VELHO 600,00 

09 SUCATA INFORMÁTICA 300,00 

10 SUCATA CARTEIRAS 100,00 
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Lote 06 
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Lote 07 

 

 


