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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO ADMINISTRATIVO - REPETIÇÃO  

PROCESSO Nº 035/2015 

LEILÃO Nº 01/2015 

1 – PREÂMBULO 

1.1. A Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, 

sediada à Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511, Jardim Santa Terezinha, por meio da 

Comissão Especial de Licitação nomeada pelo Decreto Municipal nº 2802, de 20 de Julho de 

2015, torna público, que se acha aberta licitação na modalidade LEILÃO, tipo maior lance, 

para a venda de veículos oficiais declarados inservíveis para a Administração, em 

conformidade com o Decreto Municipal nº 2763 de 02/06/2015, no estado em que se 

encontram, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal a qual será processada e 

julgada em conformidade com a Lei n° 8.666/93 em sua redação vigente e demais normas 

vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação. 

1.2. O ATO PÚBLICO DO PROCESSAMENTO DO LEILÃO SERÁ 

REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, ÀS 09h00, no Auditório do Paço 

Municipal, sito à Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511, Jardim Santa Terezinha, neste 

município, ocasião em que os interessados deverão oralmente e de forma sucessiva apresentar 

lances verbais. 

1.3. Somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor de avaliação 

constante deste Edital. 

1.4. No caso de impossibilidade da realização do leilão na data definida neste 

Edital, nova data será estabelecida no primeiro dia útil subseqüente, através de publicação de 

edital de convocação, estabelecendo nova data, horário e local. 

2 – OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto a venda dos seguintes veículos oficiais 

pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do 
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Sapucaí, no estado em que se encontram, cuja retirada é por conta e risco do licitante 

arrematante, a saber: 

Lote Patrimônio Descrição do veículo oficial Valor de avaliação 
e lance mínimo 

1 3389 Motoniveladora (Patrol), marca Huber-Warco, 
modelo 130-M, série 324 

20.000,00 (vinte 
mil reais) 

2 3390 
WV/Saveiro GL 1.8, camioneta, combustível 
Alcool, ano de fabricação 1992, ano modelo 

1992, cor cinza, Chassi 
9BWZZZ30ZNP208464, Placa BRZ–8840 

2.000,00 (dois mil 
reais) 

3 Arrematado 
4 Arrematado 

5 3391 
Ônibus M.Benz/OF 1620, combustível Diesel, 
ano de fabricação 1997, ano modelo 1998, cor 
branca, chassi 9BM384087VB137439, Placa 

HMM-1018 

17.000,00 
(dezessete mil 

reais) 

6 3392 
Ônibus M.Benz/OF 1318, combustível Diesel, 
ano de fabricação 1993, ano modelo 1994, cor 
branca, chassi 9BM384088PB002150, Placa 

KAZ-9224 

10.000,00 (dez mil 
reais) 

7 2689 
Ônibus VW/ComilBello O, combustível Diesel, 
ano de fabricação 2001, ano modelo 2001, cor 
amarela, chassi 9BWFD52R71R114409, Placa 

BPZ-6973 

33.000,00 (trinta e 
três mil reais 

8 2710 
Ford Fiesta Street, combustível Gasolina, ano 

de fabricação 2001, ano modelo 2002, cor 
branca, chassi 9BFBRZFHA2B399510, Placa 

BPZ-6970 

3.200,00 (três mil 
e duzentos reais) 

9 Arrematado 

10 2703 
I/Iveco T3510 Rontan Ambulância, 

combustível Diesel, ano de fabricação 2002, 
ano modelo 2002, cor branca, chassi 

93ZC3570128307807, Placa BPZ-6975 

9.200,00 (nove mil 
e duzentos reais) 

11 2709 
VW/Kombi Lotação, combustível gasolina, ano 

de fabricação 2003, ano modelo 2003, cor 
branca, chassi 9BWGB07X23P011336, Placa 

BPZ-6977 

8.300,00 (oito mil 
e trezentos reais) 

12 Arrematado 

2.2. Os veículos poderão ser visitados nos dias de expediente, das 08h30 às 

11h00 e das 13h00 às 16h30, até as 08h30 horas do dia 30 de Setembro de 2015, nos 

seguintes locais: 



 

 

Prefeitura Municipal da Estância Climática de 

São Bento do Sapucaí 
Paço Municipal “Profº Miguel Reale” 

Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511 – Jardim Santa Terezinha – Caixa Postal 12 
Fones: (12) 3971-6110 – Administração – Ramal-6113 

e-mail: administracao@saobentodosapucai.sp.gov.br -  www.saobentodosapucai.sp.gov.br 
 

3 

 

LOTES: 1 a 11 (exceto lotes 3,4,9) - no pátio do Paço Municipal e 

Almoxarifado, localizado à Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511, Jardim Santa Terezinha, 

nesta cidade. 

LOTE: 12 - arrematado. 

2.3. Os interessados deverão examinar cuidadosamente os lotes do seu interesse, 

tendo em vista que todo e qualquer bem, será vendido no estado em que se encontra. 

Quaisquer divergências deverão ser peticionadas até um dia anteriormente à data prevista para 

a realização do Leilão até as 17h00 horas, não cabendo à Prefeitura Municipal e ao leiloeiro 

qualquer responsabilidade. 

2.4. Os interessados poderão nos dias determinados para visitação, juntamente 

com um membro da Comissão de Licitação, 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, numero do motor e chassi, para posterior regularização junto aos órgãos 

competentes. 

2.5. É permitida exclusivamente, a avaliação visual dos veículos, sempre 

acompanhado de um membro da Comissão de Licitação, sendo vedado o seu manuseio, 

experimentação, retirada de peças etc. 

2.6. Os veículos se encontram regularmente licenciados referente ao ano 2015, 

estando regular a documentação referente ao Certificado de Registro de Veículo-CRV e 

Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo-CRLV. O veículo do Lotes 8 não possui 

o documento de CRV, e o Lote 10 não possui CRV e CRLV, ficando sob a responsabilidade 

do arrematante solicitar a segunda via do mesmo, bem como todas as despesas, para posterior 

transferência. 

2.7. Quando do momento da visitação, o interessado receberá o Atestado de 

Visita, devendo para tanto, apresentar os documentos de identificação da pessoa física ou 

jurídica, constante do item 5.2 deste edital. (anexo I deste Edital). 

2.8. Os lances deverão ser oferecidos por lote, podendo, cada licitante participar 

de mais de um lote. 

3 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 
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3.1. PARA O VALOR DE ARREMATAÇÃO DE ATÉ R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) O VALOR DEVERÁ SER À VISTA, NO ENCERRADO O LEILÃO. 

3.2. PARA VALOR DE ARREMATAÇÃO ACIMA DE R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), 20% (VINTE POR CENTO) do valor no encerramento do Leilão. O restante, no 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, da lavratura da ata, sob pena de perda do valor já 

recolhido a favor da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, a 

título de multa pelo atraso de pagamento. 

3.3. O pagamento deverá ser através de depósito bancário, em dinheiro ou 

transferência bancária e identificado pelo CPF ou CNPJ do arrematante, em favor da 

Prefeitura Municipal, junto ao Banco do Brasil S.A, Agência de São Bento do Sapucaí, 

Estado de São Paulo, Código 2608-5, na Conta Corrente nº 8765-3, Conta Alienação de 

Bens Móveis, após a assinatura da ata lavrada no local do leilão. 

3.4. Pagamento em cheque da integralização do pagamento: As arrematações 

pagas por meio de cheques relativas à integralização do pagamento dos 80% (oitenta por 

cento) restantes, somente serão liberadas para entrega, após a compensação bancária. 

3.5. Não serão aceitos pagamentos efetuados com cheques de terceiros. 

3.6. Depois de efetuado o depósito, deverá ser entregue o comprovante de 

deposito bancário à Comissão de Licitação que fará a confirmação do crédito com a 

Tesouraria Municipal. O pagamento somente será dado por satisfeito, após a confirmação pela 

Tesouraria Municipal, do crédito na conta da Prefeitura Municipal, sendo emitido em seguida 

o Termo de Arrematação. (anexo V deste Edital). 

4 - PRAZO PARA RETIRADA DO OBJETO DO LEILÃO: 

4.1.O BEM DEVERÁ SER RETIRADO EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS 

após a integralização do pagamento, sob pena de pagamento de tarifa diária no valor de 2% 

(dois por cento) do valor do lance, sendo a quitação do valor correspondente à esta tarifa, 

condição para retirada do bem. 

4.2. Após o prazo estabelecido para a retirada do veículo, desde que o valor 

tenha sido integralizado totalmente, a Prefeitura Municipal da Estância Climática de São 
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Bento do Sapucaí, não se responsabiliza pela guarda do bem objeto do leilão, nem mesmo por 

sua conservação, que passa a ser de integral responsabilidade do arrematante. 

4.3. A NÃO RETIRADA DO BEM PELO ARREMATANTE NO PRAZO 

DE 20 (vinte) DIAS ÚTEIS da data da realização do Leilão, implicará em abandono, 

retornando o bem ao depósito de inservíveis para ser leiloado em outra oportunidade, sem 

direito à restituição do valor pago pelo arrematante. 

4.4. Os representantes das pessoas jurídicas participantes, caso não sejam 

proprietários, sócios ou diretores da empresa, deverão apresentar instrumento de procuração 

outorgada pelo representante legal da empresa, com poderes específicos para a retirada do 

bem arrematado. 

5 - DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. DAS RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

5.1.1. Não poderão participar da presente licitação servidores públicos, de 

qualquer condição, da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí e 

os membros das Comissões de avaliação e Comissão de licitação. 

5.1.2. Será vedada a participação de empresa: 

5.1.2.1. Declarada inidôneas e suspensas de acordo com o Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria-Geral da União ou 

suspensa pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí ou que 

esteja em processo de falência ou concordata. (anexo IV deste edital). 

5.1.2.2. Cujo proprietário ou sócio, seja servidor público da Prefeitura 

Municipal de São Bento do Sapucaí, ou seja membro da Comissão de Avaliação e Comissão 

de Licitação, ou possua participação indireta na empresa licitante. 

5.1.2.2.1. Considera-se participação indireta, a existência de 

qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 

5.2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
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5.2.1. Esta licitação está aberta a todos os interessados, pessoas físicas ou 

jurídicas que atendam aos requisitos do presente Edital e que comprovem as condições a 

seguir: 

5.2.2. NO CASO DE PESSOA JURÍDICA e conforme o tipo de sociedade 

da proponente: 

5.2.2.1. Cartão do CNPJ e ficha cadastral completa da Junta 

Comercial do Estado da sede da empresa ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

5.2.2.2. Cédula de Identidade –RG e Prova de inscrição no Cadastro 

de Pessoas Físicas (CPF) do titular da empresa, sócio ou diretor. 

5.2.2.3. ATESTADO DE VISITADOS BENS, CONSTANTES DO 

ITEM 2.7 DESTE EDITAL.(anexo – I deste edital). 

5.2.2.3.1. Os representantes das pessoas jurídicas 

participantes, caso não sejam proprietários, sócios ou diretores da empresa, deverão 

apresentar instrumento de procuração outorgada pelo representante legal da empresa, com 

poderes específicos para representá-las no leilão. 

5.2.2.4. CIÊNCIA DE EDITAL.(anexo –II deste edital). 

5.2.3. NO CASO DE PESSOA FÍSICA: 

5.2.3.1. Cédula de Identidade –RG 

5.2.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

5.2.3.3. ATESTADO DE VISITA DOS BENS, CONSTANTES DO 

ITEM 2.7 DESTE EDITAL.(anexo – I deste edital). 

5.2.3.4. CIÊNCIA DE EDITAL. (anexo– III deste Edital). 

6 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

6.1. Entrega dos documentos: 
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6.1.1. Os documentos referidos no item 5.2. deste Edital deverão ser 

entregues em original ou cópia autenticada em Cartório à Comissão de Licitação, até 30 

minutos antes da abertura e início do leilão, EXCETO O TERMO DE VISITA E TERMO DE 

CIÊNCIA DE EDITAL que deverão ser em original. 

6.1.2. Serão extraídas cópias dos documentos de credenciamento do licitante 

declarado a proposta vencedora e será retido pela Comissão de Licitação e juntado ao 

processo licitatório. 

7 - DO LEILOEIRO  

7.1- O presente Leilão será cometido a Servidor Público Municipal, 

designado pela Administração em conformidade com o artigo 53 da Lei 8666/93. 

8 - DA SESSÃO DO LEILÃO 

8.1. O presente Leilão será processado e julgado de acordo com o procedimento 

estabelecido na Lei n° 8.666/93 em sua redação vigente. 

8.1.1. Dos lances: 

8.1.1.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste edital, 

na presença dos licitantes ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que 

quiserem assistir ao ato, o Leiloeiro, dará início à etapa de lances sucessivos, a partir do preço 

mínimo de avaliação. 

8.1.1.2. Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser 

inferior a R$ 100,00 (cem reais). 

8.1.1.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito 

devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito 

de fazê-lo posteriormente. 

8.1.2. Critérios para julgamento: será considerado vencedor o licitante que 

apresentar o maior lance, desde que igual ou superior ao valor mínimo estabelecido para cada 

lote. 

8.1.3. Desclassificação: 
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8.1.3.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

8.1.3.1.1.Não obedecerem as condições estabelecidas no 

edital. 

8.1.3.1.2.Tiverem seus preços baseados nos de outras 

propostas. 

8.1.3.1.3.Apresentarem lances inferiores aos valores mínimos 

de avaliação. 

8.1.4. Da classificação: 

8.1.4.1. As propostas consideradas aceitáveis, serão analisadas pelo 

Leiloeiro, que fará a classificação, levando-se em conta exclusivamente o maior lance, desde 

que, no mínimo igual ou superior ao valor estabelecido como lance mínimo. 

8.1.4.2. A classificação se fará pela ordem decrescente de lances 

propostos. 

9 - DOS RECURSOS 

9.1. Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da 

Lei n° 8.666/93 em sua redação vigente, os quais deverão ser dirigidos ao Sr. Prefeito 

Municipal, através da Comissão Permanente de Licitações, no endereço constante do 

preâmbulo do presente edital, nos dias de expediente, no horário das 08h00 às 11h00 e das 

13h00 às 17h00. 

10 – DAS IMPUGNAÇÕES 

10.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação 

por irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a realização do Leilão, devendo a Administração julgar e responder 

à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 

113.da Lei 8666/93. 
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10.2.Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data de 

realização do Leilão, em conformidade com o artigo 41 § 2º da Lei 8666/93. 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Os atos de adjudicação e homologação deste certame, serão praticados pela 

autoridade máxima do Executivo Municipal, com base no inciso VI do artigo 43 da Lei 

8666/93. 

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Todos os participantes do leilão estarão sujeitos aos artigos 87 a 99 da Lei 

nº 8.666 em sua redação vigente, no que couber, e ao art. 335, do Código Penal 

Brasileiro:“Art. 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em 

hasta pública, promovida pela administração Federal, Estadual ou Municipal, ou por 

Entidade Paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Parágrafo único. Incorre 

na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida”. 

12.2. A Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, 

não reconhecerá reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o 

veículo adquirido no presente Leilão. 

12.3. A simples participação no presente processo licitatório importa total, 

irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital. 

12.4. Não serão aceitos documentos apresentados em papel térmico para fac-

símile. 

12.5. O edital não importa em obrigação de venda, desde que os lances não 

atinjam o valor de avaliação. 

12.6. Todas as despesas referentes à transferência de propriedade dos veículos 

correrão por conta dos arrematantes, bem como o pagamento de impostos e taxas, devendo a 

transferência ser feita dentro do prazo estabelecido pelo órgão de transito. 
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12.7 – O documento referente ao Certificado de Registro de Veículo – CRV, 

deverá ser retirado após 48 (quarenta e oito) horas, que deverá estar assinado pelo Prefeito 

Municipal, datado e com firma reconhecida, devendo o arrematante, providenciar a 

transferência no prazo estabelecido pelo órgão de transito. 

12.7.1 – No caso dos bens dos Lotes 8 e 10, que não possuem o documento 

de CRV, o prazo para o arrematante requerer a segunda via para posterior transferência, será 

de 5 (cinco) dias úteis; após esta data será comunicado de ofício ao órgão de transito. 

12.8 – Ficam fazendo parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO – I - ATESTADO DE VISITA 

ANEXO – II - CIÊNCIA DE EDITAL – PESSOA JURÍDICA 

ANEXO – III - CIÊNCIA DE EDITAL – PESSOA FÍSICA 

ANEXO – IV - DECLARAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 

ANEXO – V – TERMO DE ARREMATAÇÃO 

ANEXO – VI - FOTOS DOS BENS – LOTES 1 a 11 (exceto lotes 3,4,9) 

12.9. Fica eleito o foro da Comarca de São Bento do Sapucaí, Estado de São 

Paulo, para dirimir quaisquer questões jurídicas alusivas ao presente certame, que não possam 

ser resolvidas administrativamente. 

12.10. O extrato deste Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo – Caderno I – dos municípios no dia 10 de setembro de 2015 e estará à disposição na 

íntegra a todos os interessados no site: saobentodosapucai.sp.gov.br – link: Licitações. 

12.11. Para qualquer informação, referente ao presente edital, os interessados 

poderão manter contato pelo e-mail: administração@saobentodosapucai.sp.gov.br ou pelo 

telefone (12) 3971-1610 – Ramal 6113. 

São Bento do Sapucaí, 09 de Setembro de 2015 

ILDEFONSO MENDES NETO FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal Presidente da Comissão Especial de Licitação 


