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EDITAL DE LICITAÇÃO 

LEILÃO PÚBLICO Nº. 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 071/2021. 

 

A Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, Minas Gerais, torna público que fará realizar leilão 

público para a Alienação de veículos e bens inservíveis que compoem a frota do Município de Senhora 

do Porto/MG, de acordo com o que determina a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores 

e as cláusulas e condições deste Edital. 

 

1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a alienação dos seguintes veículos no estado em que se 

encontram: 

ITEM DESCRIÇÃO CHASSI ANO PLACA AVALIAÇÃO MINIMA 
(CONFORME LAUDO) 
(R$) 

01 PASSAGEIRO/ONIBUS 
M.B./M.BENZ 

9BM384091JB821640 1988/1989 GTR-7015 R$ 4.600,00 

02 M.B/M. BENZ OF 1115 9BM384091JB813120 1988/1988 GWJ-4117 R$ 8.600,00 

03 VW/GOL 1.0 GIV 9BWAA05W9BP002957 2010/2011 HLF-3134 R$ 5.600,00 

04 FIAT/UNO MILLE WAY ECON 9BD15844AD6748147 2012/2013 OME-2034 R$ 2.600,00 

05 FIAT/DOBLO RONTAN AMB2 9BD223153D2031523 2013/2013 OPQ-9018 R$ 5.800,00 

06 FIAT/UNO MILLE WAY ECON 9BD15844AD6876870 2013/2013 OQV-3671 R$ 2.800,00 

07 TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX 9BRBDWHE6F0245354 2014/2015 PVH-1155 R$ 65.000,00 

08 FIAT/PALIO FIRE 9BD17122LF5985360 2014/2015 PWE-5221 R$ 5.800,00 

09 FIAT/UNO MILLE ECONOMY 9BD15802AB6476647 2011/2011 HLF - 3443 R$ 2.600,00 

 

2. JULGAMENTO 

2.1. Será considerado vencedor o licitante que oferecer o maior lance 

2.2. O bem será vendido no estado e local em que se encontra e por valor igual ou superior ao da 

avaliação. 

 

DA ARREMATAÇÃO E AVALIAÇÃO MINIMA: 
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A adjudicação dos Bens se dará pelo maior valor arrematado. 

 

2.3. Não serão aceitos lances em condicional e abaixo do valor da avaliação. 

 

3. VALOR  

3.1. Estima-se o valor mínimo desta licitação de acordo com avaliação prévia, em conformidade com a 

tabela acima referenciada. 

 

4. PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será feito pelo representante, à vista.  

4.2. No ato da arrematação, o ARREMATANTE vencedor pagará à Prefeitura de Senhora do Porto, a 

título de sinal para garantia de contratação, a importância correspondente a 20% (vinte por cento) do 

valor do lance vencedor. 

4.3. A importância paga como sinal pelo ARREMATANTE vencedor será utilizada para complementação 

do preço à vista ou da entrada, conforme a modalidade de pagamento. 

4.4 Os pagamentos como sinal e princípio de pagamento deverão ser realizados mediante depósito na 

conta corrente nº 15377-X, da Agência 0397-2, do Banco do Brasil, de titularidade da PROMITENTE 

VENDEDORA, ou cheque caução e não terão efeito de quitação, enquanto não forem estes apresentados 

e considerados liquidados pelo tesoureiro municipal.  

4.5. Não serão aceitos pagamentos EM ESPÉCIE no ato do leilão. 

4.6. Os bens somente serão liberados após a comprovação de que houve plena quitação do valor 

devido. 

4.7. Os arrematantes vencedores ficam intimados para retirar todos os bens arrematados, 

impreterivelmente, no prazo máximo de 10 (dez), após ser declarado arrematante e realizado depósito 

ou compensação bancária. 

 

5. RECURSOS 

5.1. Os recursos arrecadados serão destinados a complementar as despesas decorrentes da aquisição de 

novos veículos para uso Administração Municipal, no desenvolvimento de suas atividades operacionais. 

 

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. A Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do 

artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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6.2. Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as 

que estiverem em regime de falência ou concordata. 

6.3. A Comissão Permanente de licitação dirimirá as dúvidas que suscite o edital, deste que argüidas por 

escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para leilão. 

6.4. O bem a ser alienado estará em exposição na garagem da Prefeitura Municipal, à Praça Monsenhor 

José Coelho 155, Centro, Senhora do Porto/MG, no horário de 08:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 h. 

6.5. O leilão será realizado no dia 01/12/2021 com início às 09:00 horas, no endereço acima 

mencionado. 

6.6. Se não houver arrematação na data designada no item 6,5, será realizado novo leilão, sendo a 

arrematação pelo maior preço ofertado. 

6.7. Fica reservado o direito da Administração de alterar a composição ou retirada do lote/item do 

leilão, antes ou durante a realização do mesmo sem que caiba aos pretendentes qualquer direito à 

indenização. 

6.8. Os licitantes deverão examinar o bem a ser arrematado, não cabendo reclamações posteriores nem 

desistência. 

6.9. O bem alienado somente será liberado após devida homologação. 

6.10. Todas as providências de carregamento, desmontagem e transporte, bem como seu pagamento, 

serão de única e exclusiva responsabilidade do arrematante, inclusive autorização e impostos junto aos 

órgãos municipais, estaduais e federais. 

6.11. Os arrematantes não poderão alegar para fins de direito o desconhecimento destas condições, que 

inclusive serão lidas no inicio do leilão. 

 

7. DO FORO 

7.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guanhães/MG, para dirimir quaisquer questões relativas ao 

presente leilão. 

    

Senhora do Porto/MG, 11 de novembro de 2021. 

 
___________________________ 

Wender Pierre Mota Leite 
Leiloeiro 

 
 


