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EDITAL DE LEILÃO PUBLICO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2018 

LEILÃO Nº 001/2018 

DATA: 12 de Julho de 2018    

HORARIO: 09h00min (Horário de Brasília) 

LOCAL: Pátio da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas/ BR – 158 em frente ao Posto Bege 

LEILOEIRO: Kleiber Leite Pereira Junior  - kleiberleiloes@terra.com.br 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT, CNPJ 03.238.862/0001-45, com sede na 

Avenida Brasil nº 2.000, Bairro Bela Vista, Cep 78.645-000, Vila Rica/MT, neste ato denominada 

simplesmente Vendedora, torna público para conhecimento dos interessados, que em data, horário e local 

já mencionados e através do Leiloeiro Público Oficial KLEIBER LEITE PEREIRA JUNIOR  , 

Matrícula 31/2015/JUCEMAT, devidamente autorizado, realizará a presente licitação na modalidade de 

leilão público, conforme o presente Edital, afim de receber lances, para a venda de veículos e outros bens 

móveis diversos, considerados inservíveis para o uso no Serviço Público Municipal. 

O presente leilão realizar-se-á com estrita observância do princípio da Licitação, nos termos da Lei N°. 

8.666/93 de 21/06/93, Lei N°. 8.883/94 de 08/06/94, Decreto nº 21.981/32 e suas alterações e demais 

legislações vigentes. Os documentos emitidos pelo Leiloeiro Público Oficial são revestidos de Fé Pública 

para os seus devidos fins e efeitos. 

Edital completo, descrição dos bens e fotos ilustrativas encontram-se para apreciação virtual e meramente 

de caráter de divulgação no site www.vilarica.mt.gov.br e kleiberleiloes@terra.com.br  

O leilão será realizado no Pátio da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, localizado na BR – 

158 em frente ao Posto Bege, onde os interessados deverão realizar suas visitas/vistorias aos bens 

disponibilizados para o leilão a partir do dia 25/06/2018, no horário de 07h30m as 11h00m e das 13h30m 

as 17h00m, acompanhado por um Servidor responsável para acompanha-los, procurando-o no paço 

Municipal Setor de Patrimônio.  

 

01 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, DOS LANCES E DO PAGAMENTO: 

http://www.vilarica.mt.gov.br/
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1.1. Poderão participar e oferecer lances pessoas físicas ou jurídicas devidamente identificadas com RG, 

CPF ou CNPJ, cujos documentos deverão ser apresentados pelo arrematante/comprador no ato do leilão 

e que após o acerto de contas serão devolvidos. Não poderão participar servidores ativos ou inativos da 

Prefeitura. Não poderão participar também os licitantes interessados e que tenham restrições cadastrais 

junto ao Leiloeiro.  

1.2. Os lances começam com o valor da avaliação dos bens, sendo presenciais e verbais ou na hipótese 

prevista nos sub-itens 1.2.1. e 1.2.2.  

1.2.1. Os proponentes vencedores cujas propostas foram enviadas através de fax ou e-mail terão o prazo 

de 24 horas, depois de comunicados pelo Leiloeiro, para efetuar pessoalmente ou através de procurador 

constituído, o acerto de contas e pagamento do preço e da comissão do Leiloeiro. O não cumprimento da 

obrigação assumida no prazo estipulado sujeitará o proponente, a critério do Vendedor, a demandar 

judicialmente ou não, sendo o lote oferecido a outros licitantes interessados. 

1.3. As vendas serão efetuadas somente com pagamento À VISTA, sendo declarado vencedor na batida 

do martelo pelo Leiloeiro o interessado licitante que maior preço oferecer. A incidência de ICMS será por 

conta do Comprador. 

1.3.1. A conta especifica para a realização dos pagamentos dos lotes deste leilão é no Banco do Brasil, 

Agência 1843-0, Conta Corrente 11.257-7. 

1.3.2. A comissão do Leiloeiro Público Oficial é de 10% (dez por cento) a ser paga pelo comprador 

diretamente ao mesmo. A Prefeitura não paga comissão e não tem despesas de qualquer espécie com o 

Leiloeiro. 

1.4. O acerto de contas do Comprador será efetuado logo após a arrematação, em cheque, deposito 

identificado ou transferência. No caso de pagamento em cheque e deposito o lote adquirido só será 

liberado após a compensação do cheque e confirmação do deposito pelo Banco sacado. Não havendo 

comprovação do pagamento pelo arrematante no prazo de 24 horas do final do leilão, será declarado pelo 

Leiloeiro a inadimplência da arrematação com o cancelamento e nulidade da venda e o lote fica a critério 

do leiloeiro. 

1.5. O acerto de contas será realizado pelo escritório do Leiloeiro instalado no local do leilão quando será 

expedido o AUTO DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. Uma vez expedido o Auto de 

Arrematação e não realizado o pagamento do preço, será declarado a inadimplência da arrematação com o 
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seu cancelamento e nulidade, podendo o bem ser negociado com outros interessados, tudo fazendo 

constar na Ata do leilão. 

1.5.1. Ocorrendo a inadimplência o Leiloeiro emitira a Certidão respectiva e o Vendedor poderá optar por 

aplicar as penalidades e sanções dispostas na Lei de Licitações ou demandar judicialmente.  Neste caso o 

pagamento da comissão do Leiloeiro é obrigatório e este poderá emitir titulo de crédito para cobrança, 

protesto cartorário e demanda judicial.   

1.5.2. O leilão é uma operação liquida e certa onde o licitante participa de livre e espontânea vontade, e a 

sustação ou bloqueio do cheque dado em caução ou pagamento, configura fraude, dolo e prejuízo aos 

cofres públicos e ao Leiloeiro. 

 

02 - DOS BENS MÓVEIS DIVERSOS E DA TRANSFERÊNCIA: 

2.1. Todos os bens serão vendidos no estado em que se encontram quando de sua exposição. 

2.2. O interessado / comprador deverá se certificar das características e circunstâncias que envolvem os 

veículos, bens móveis diversos etc, não podendo alegar desconhecimento das condições e estado físico ou 

de conservação dos lotes ofertados e adquiridos por livre e espontânea vontade, dos prazos para 

transferência e registro, das possíveis restrições ou obrigações impostas por leis vigentes. 

2.3. As visitas "in loco' aos bens disponibilizados para leilão, vistorias, levantamentos, consultas, deverão 

ser realizadas com antecedência e estão liberadas a exclusiva vontade e decisão dos interessados, não 

cabendo após a arrematação, reclamações, arrependimentos, indenizações ou qualquer outro 

procedimento não previsto neste Edital. 

2.4. Será de responsabilidade do Comprador as providências de retirada do lote adquirido do local onde se 

encontram, reformas e consertos, remoção, fretes, despesas tradicionais como transferência e/ou 

regularização de documentos, impostos etc e todos os atos e ações decorrentes para efetivação da 

propriedade em seu nome, bem como, demais custos oriundos.  

2.5. O arrematante de veículos automotores terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

leilão, para realizar as reformas e consertos necessários e fazer a vistoria obrigatória no Detran e efetivar a 

transferência de propriedade junto ao órgão. O Vendedor entregará o Certificado de Registro de Veículo - 

Autorização para Transferência, devidamente datado e preenchido em nome do arrematante ou na forma 

necessária para efetivar o compromisso. 
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2.5.1 Após o pagamento total da arrematação, toda documentação necessária para transferência de 

propriedade do veículo ( CRV) devidamente livre e desembaraçada será entregue exclusivamente do 

Vendedor ao Comprador. 

2.5.2 O arrematante assume o compromisso de não circular com o veiculo antes de consolidada a 

transferência de propriedade e, não o fazendo, além de responder civil e criminalmente por eventuais casos 

necessários, autoriza desde já o Vendedor, independentemente de intimação ou notificação, a requerer 

judicialmente a busca e apreensão do veículo, sem que caiba apelação contrária, optando por voltar o bem 

ao seu patrimônio e perdendo o Comprador as quantias pagas, a qual não caberá recursos, ou então 

manter o veículo em seu pátio até a efetiva ordem documental.  

2.5.3 Veículos vendido em estado de sucata, não tem documento, o número do chassis é recortado e 

baixado pelo Vendedor junto ao DETRAN. Havendo necessidade de vistoria, remarcação de chassis, 

motor e outros, para regularização, esta operação será por conta e risco do Arrematante. 

2.5.4 O arrematante do lote 06, arcará com as despesas de regularização da documentação junto ao 

Detran, primeiro a transferência de propriedade para o nome da prefeitura e posteriormente ao seu 

próprio nome. 

 

03 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

3.1 É vedado ao arrematante/comprador ceder, permutar, vender, penhorar, dar em garantia, ou de 

qualquer outra forma, negociar os bens adquiridos antes do acerto de contas, pagamento total da 

arrematação e transferência de propriedade. 

3.2  Fica sob a inteira responsabilidade do arrematante/comprador a retirada dos bens móveis no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a confirmação do pagamento da arrematação, observados os demais 

requisitos previstos neste Edital. Após esse prazo será cobrado taxa de depósito a base de 1% (um por 

cento) ao dia. 

3.3 Após decorridos 30 (trinta) dias sem providência de retirada do bem, o lote retoma ao patrimônio do 

Vendedor, independentemente de aviso ou notificação, perdendo o Comprador as quantias pagas, a qual 

não caberá recursos. 

 

04 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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4.1 O Vendedor se reserva ao direito de, se necessário, vincular a venda a sua aprovação ou não, colocar 

lotes, de retirar no todo ou em parte, desdobrar, agrupar ou reunir bens em lotes a seu exclusivo critério, 

necessidade ou interesse da administração, inclusive, no momento do leilão, sem que caiba qualquer 

reclamação. 

4.1.1. A prestação de contas pelo Leiloeiro ao Vendedor deverá acontecer no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da data do leilão podendo, entretanto, ser prorrogado se necessário for. 

4.2. Encerrado o leilão, será lavrada ATA circunstanciada contendo a relação dos bens vendidos, o valor 

da avaliação e da venda, nome e CPF dos arrematantes/compradores e os fatos relevantes e 

supervenientes que houver, sendo assinada pelo Leiloeiro Público Oficial e demais interessados, cujo 

resultado vai a homologação e/ou registro do Vendedor para os devidos fins e efeitos.  

4.3. O Leiloeiro Público Oficial em nenhuma hipótese devolverá a comissão recebida e está apto e 

autorizado a introduzir modificações ou proceder alterações no presente Edital, fazer correções de 

eventuais erros ou omissões ocorridas nas descrições dos lotes e demais atos necessários a transparência e 

ao aperfeiçoamento do certame, tudo fazendo constar no Auto de Arrematação, na ATA ou Certidões 

lavradas e expedidas pelo mesmo. Qualquer alteração posterior a emissão da Ata deverá ser efetuada 

mediante Certidão Aditiva emitida pelo Leiloeiro. 

4.4. Edital completo, detalhes e demais informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Vila 

Rica, Avenida Brasil, nº 2.000, Bairro Bela Vista, pelo telefone 066 3554 1107 ou através do e-mail 

licitavilaricamt@yahoo.com.br . 

4.5. Fica eleito o Fórum da Comarca de Vila Rica /MT, renunciando a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

Vila Rica /MT, 21 de Junho de 2018. 

 
 

CRISTINA MAGALHÃES CASTRO                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA 
                    Membro da CPL                                                                ABMAEL BORGES DA SILVEIRA  
                   Portaria nº 003/2018                                                                           GESTÃO 2017 – 2018 

                                                                          C.P.F.: 328.086.071-72 
 
 

PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE OLIVEIRA  
RG.: 410.384-9 SSP/GO 
C.P.F. 956.331.621-53 
OAB/PA 16246/A  

Assessor Jurídico Municipal 

mailto:licitavilaricamt@yahoo.com.br
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RELAÇÃO ANEXA DOS BENS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS PARA ALIENAÇÃO EM 

LEILÃO 

Lote 01 -  SUCATAS E SUCATEADOS 

Bens móveis diversos de informática, escritório, médico hospitalar e outros: CPU`S, monitores, impressoras, 

estabilizadores, acessórios diversos, etc. Máquina de lavar, ap. de TV, balança, bebedouro, ar condicionado 

Split/gaveta etc. Avaliação R$ 200,00 

   

 

Lote  02  - SUCATA SEM DOCUMENTO 

01 – Ford KA, branco, identificação NUA-0398, sem motor, chassis recortado para baixa Avaliação R$  200,00 

   

Lote  03 -  SUCATA SEM DOCUMENTO 

01 – Fiat Strada, preto, identificação DQJ-2278, motor parcial, chassis recortado para baixa Avaliação R$  1.000,00 
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Lote   04 -   SUCATA SEM DOCUMENTO 

01 – Camionete MMB L-200 Outdoor, branca, identificação NPL-2554, sem motor, chassis recortado para baixa 

Avaliação R$  1.300,00. 

   

Lote  05 -  REAPROVEITÁVEIS 

01 – Motor Mercedes Benz 376 

02 – Caixas de cambio 352, sendo uma desmontada. Avaliação R$  3.900,00 

   

Lote  06 -   01 – Ônibus Mercedes Benz, ano 1992, placa BXC-4051, chassis 9BM384098NB962779, funcionando. 

NOTA – O arrematante deste lote 06, arcar com as despesas de regularização da documentação junto ao Detran, 
primeiro a transferência de propriedade para o nome da prefeitura e posteriormente ao seu próprio nome. 

Avaliação R$  7.000,00 
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Lote 07 - 01 - Máquina de varrer rua, marca DM Varredora CR 1600, de arrasto. Branca, parada. Avaliação R$  
11.000,00 

   
 

Lote 08 - 01 – Motocicleta Kasinski CRZ, vermelha, ano 2012, placa OPG-8971, parada. Avaliação R$  1.000,00 
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Lote 09 - 01 – Motocicleta Honda XLR, branca, ano 2000, placa JZB-3374, parada. Avaliação R$  1.500,00 

 

 
 
 
 
Lote 10 -  01 – Ambulância Mercedes Benz Sprinter, Marimar Amb., branca, diesel, ano 2012, placa OBO-5395, 
chassis 8AC906633CE066649, parada. Avaliação R$ 17.000,00 

 

   
 
 
Lote 11 – 01 – Camionete MMB L200 Outdoor, prata, diesel, CD ano 2010, placa NJO-8355, chassis 
93XHNK740ACA67276, tração não funciona, rodando. Avaliação R$ 9.900,00 
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Lote 12 - 01 – Camionete MMB L200 Outdoor, branca, diesel, CD ano 2014/15, placa OBH-0094, chassis 
93XXNKB8TFCE90375, rodando. Avaliação R$ 65.000,00 

   

 
 
Lote 13 - 01 – Camionete MMB Pajero Sport, prata, diesel, ano 2010, placa NJR-1474, chassis 

93XPRK94WACA19412, cxa automática desmontada, tração não funciona, parada. . Avaliação R$ 7.700,00 

   
 

Lote 14 - 01 – Camionete MMB Pajero Dakar, branca, diesel, ano 2014/15, placa QBK-1437, chassis 
93XHYKH8WFCE16069, automática, banco couro, rodando. Avaliação R$ 71.000,00 
 

   
 

TOTAL AVALIAÇÃO R$ 197.700,00 


