
 
 

EDITAL DE LEILÃO Nº 1/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 273/2021 

 
 

1 – PREÂMBULO 
 
1.1 – O Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, por seu representante legal Prefeito 

Senhor PAULO FALCADE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com 

o disposto na Lei nº 831/2021, publicado no dia 30/08/2021 no Diário Oficial dos Municipios do 

Paraná, edição 2338, e da Lei 8666/93 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8883/94 de 

08 de junho de 1994, e Lei Orgânica Municipal de Pinhal de São Bento, TORNA PÚBLICO, para 

conhecimento dos interessados, que o Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, 

estará realizando no dia 30 de Setembro de 2021, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura 

Municipal, situada à Av. São Roque 178, o LEILÃO ADMINISTRATIVO, Tipo MAIOR OFERTA 

por item, para alienação de bens móveis e inservíveis para uso desta municipalidade, abaixo 

caracterizados, no estado em que se encontram, pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, 

de acordo com as especificações descritas no item 2.1 deste edital.  

1.2 – O presente edital encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria Municipal da 
Administração da Prefeitura de Pinhal de São Bento, no setor de licitações, situado à avenida São 
Roque, nº 178, Centro, Pinhal de São Bento/PR. 
 
2 –  DO OBJETO 
 
2.1 – A presente licitação tem por objeto a Alienação de bens móveis pertencentes ao 
Patrimônio Público Municipal, conforme descritos abaixo:  
 
Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Valor do  
Bem 
 

1 11084 Cadeira Odontológica/Etiqueta Estado 100.001.829.105, plaqueta  patrimonial 
3808, código 53/2018.                                 

1,00 UN 480,00 

2 11085 Cadeira Odontológica, automática com assento, encosto e refletor,  plaqueta 
patrimonial 1498, código 69/2008.   

1,00 UN 480,00 
 

3 11086 VW KOMBI, placa LYO modelo/fabricação 1997, chassi: 9BWZZZ231VP016058,  
processo 10926.720431/2017-64, ato de destinação de mercadoria 246/2018, 
processo de destinação 10925.724354/2018-11, doação de Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, plaqueta patrimonial 3570, código 22/2018.   

1,00 UN 1.300,00 

4 11087 Ambulância Peugeot, veículo especial tipo caminhonete, marca Peugeot,  modelo 
PARTNER GRE AM, ano de fabricação: 2018, modelo 2019, cor: branca, 1587 
cilindradas, flex, gasolina 115 cv, álcool, cambio manual de cinco marchas, 
direção hidráulica, placa BCV-7I86, chassi 8AEGCNFN8KG512132, pequeno 
porte, ar condicionado na cabine e salão, finalidade: simples remoção, tipo A, 
numero de macas: 01 maca, plaqueta patrimonial 4068, código 05/2019.   

1,00 UN 41.800,00 

5 11088 Palio attractiv 1.0 4p, fiat, motor 31010112813667, cor:  branco banchisa, álcool e 
gasolina, renavam 00000152496, ano modelo 2016, ano de fabricação 2016, 
placa BAO-9231, capacidade para cinco passageiros, plaqueta patrimonial 3015, 
código 146/2016.   

1,00 UN 26.800,00 

6 11089 Focus SE AT 2.0, cor cinza, chassi 8AFSZZFFCHJ464236, 1999 cilindradas , 
renavam 00000103341, ano modelo 2017, ano de fabricação 2016, placa BBH-
2908, capacidade para cinco passageiros, álcool e gasolina, plaqueta patrimonial 
3278, código 42/2017.   

1,00 UN 46.500,00 

7 11090 FORD/KA 1.0, cor branco, chassi 9BFZH55L3J8085862, 997 cilindradas,  
renavam 00000153321, ano modelo 2018, ano de fabricação 2017, placa BBW-
9028, potencia 85 cv, capacidade para cinco passageiros, álcool e gasolina, 

1,00 UN 32.000,00 



 
plaqueta patrimonial 2821, código 290/2017.   

8 11091 Microonibus Renault Master BUS16 DCI, placa IMY-8I51, cor branca,  chassi 
93YCDDUH56J707546, renavam 00877580090, ano modelo 2006, ano de 
fabricação 2006, diesel, processo 10926.721113/2013-97, ato de destinação de 
mercadorias 246/2018, processo de destinação 10925.724354/2018-11,  doação 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, plaqueta patrimonial 3561, código 
13/2018.   

1,00 UN 4.800,00 

 
Valor total: R$ 154.160,00 

 
3 – DO VALOR MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO 
 
3.1 – O preço mínimo de arrematação do lote será o que segue: 
 
Item 01 – 01 (uma) Cadeira Odontológica/Etiqueta Estado 100.001.829.105, plaqueta patrimonial 
3808, código 53/2018.                              
Valor......................................................R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). 
 
 
Item 02 – 01 (um) Cadeira Odontológica, automática com assento, encosto e refletor, plaqueta 
patrimonial 1498, código 69/2008. 
Valor......................................................R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). 
                  
                      
Item 03 – 01 (um) veículo de passeio VW KOMBI, placa LYO modelo/fabricação 1997, chassi: 
9BWZZZ231VP016058, processo 10926.720431/2017-64, ato de destinação de mercadoria 
246/2018, processo de destinação 10925.724354/2018-11, doação de Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, plaqueta patrimonial 3570, código 22/2018. 
Valor....................................................R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). 
 
 
Item 04 –  01 (um) Ambulância Peugeot, veículo especial tipo caminhonete, marca Peugeot, 
modelo PARTNER GRE AM, ano de fabricação: 2018, modelo 2019, cor: branca, 1587 
cilindradas, flex, gasolina 115 cv, álcool, cambio manual de cinco marchas, direção hidráulica, 
placa BCV-7I86, chassi 8AEGCNFN8KG512132, pequeno porte, ar condicionado na cabine e 
salão, finalidade: simples remoção, tipo A, numero de macas: 01 maca, plaqueta patrimonial 4068, 
código 05/2019.  
Valor..............................R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais). 

  
  

Item 05 – 01 (um) veículo palio attractiv 1.0 4p, fiat, motor 31010112813667, cor: branco banchisa, 
álcool e gasolina, renavam 00000152496, ano modelo 2016, ano de fabricação 2016, placa BAO-
9231, capacidade para cinco passageiros, plaqueta patrimonial 3015, código 146/2016. 
Valor...................................R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais). 
 
Item 06 – 01 (um) veículo Focus SE AT 2.0, cor cinza, chassi 8AFSZZFFCHJ464236, 1999 
cilindradas, renavam 00000103341, ano modelo 2017, ano de fabricação 2016, placa BBH-2908, 
capacidade para cinco passageiros, álcool e gasolina, plaqueta patrimonial 3278, código 42/2017. 
Valor...........................R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais). 
 
 
Item 07 – 01 (um) veículo FORD/KA 1.0, cor branco, chassi 9BFZH55L3J8085862, 997 
cilindradas, renavam 00000153321, ano modelo 2018, ano de fabricação 2017, placa BBW-9028, 
potencia 85 cv, capacidade para cinco passageiros, álcool e gasolina, plaqueta patrimonial 2821, 
código 290/2017. 
Valor........................................................R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). 



 
 
Item 08 – 01 (um) veículo microonibus Renault Master BUS16 DCI, placa IMY-8I51, cor branca, 
chassi 93YCDDUH56J707546, renavam 00877580090, ano modelo 2006, ano de fabricação 
2006, diesel, processo 10926.721113/2013-97, ato de destinação de mercadorias 246/2018, 
processo de destinação 10925.724354/2018-11,  doação da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, plaqueta patrimonial 3561, código 13/2018. 
Valor.............................................R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 



 
 
 
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

4.1 – Poderão participar da presente licitação todos os interessados, pessoa física ou jurídica, que 

atendam às exigências do presente edital. 

4.2 – Apresentar cópia da Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de Endereço da proponente 

na qualidade de pessoa física, e Cartão do CNPJ e cópia dos documentos pessoais da 

proponente na qualidade de pessoa jurídica, e para ambas. 

4.3 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as 

sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93 e servidores em exercício na 

Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, bem como os menores de 18 (dezoito) anos não 

emancipados. 

 

5 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

5.1 – Os interessados deverão apresentar no ato da inscrição, sob pena de nulidade do lance 

efetuado, 01 (uma) via dos documentos abaixo discriminados, podendo ser cópia: 

a) – Se pessoa física, Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de Endereço; 

b) – Se pessoa jurídica, Cartão do CNPJ, ato constitutivo e documentos pessoais do 

representante legal da empresa; 

c) – Instrumento de Procuração, quando representante legal do arrematante; 

d) – Comprovação de emancipação, quando se tratar de menor de 18 (dezoito) anos; 

 

6 – PREÇO MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO: 

 

6.1 – O preço de arrematação será o de MAIOR LANCE ofertado acima da avaliação efetuada 

pela Comissão de Avaliação constituída pelo Decreto Municipal n° 995/2021, de 19 de agosto de 

2021 e Lei Municipal nº 831/2021, de 27 de agosto de 2021. 

 

7 – DA VISTORIA DOS BENS: 

 

7.1 – Os interessados em vistoriar os bens, objeto desse Leilão, deverão comparecer na 

Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, Avenida São Roque, 178, Centro, ou entrar em 

contato através do telefone (46) 3560-1122, no horário de expediente para o agendamento das 

referidas vistorias no local onde se encontram os bens à serem leiloados, qual seja a Avenida 

São Roque, 178, no Pátio da Garagem Municipal de Pinhal de São Bento/PR, das 8:00 as 

11:30 e das 13:00 as 17:00 horas de segunda á sexta feira, até 30 (trinta) minutos antes da 

realização do evento, a partir da publicação do Aviso de Licitação. 



 
 

8 – DO LOCAL E DATA DO LEILÃO E DO PROCEDIMENTO: 

 

8.1 – O Leilão será realizado no dia 30 de setembro de 2021, às 09:00 (nove) horas em sessão 

pública na Avenida São Roque, 178, no Pátio da Garagem Municipal de Pinhal de São 

Bento/PR, local onde se encontram os bens a serem leiloados, para formulação de lances verbais 

e sucessivos, até proclamação do(s) vencedor(res). 

8.2 – Aberta a sessão, o leiloeiro verificará a habilitação dos proponentes. 

8.3 – A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante apresentou a documentação 

exigida no item 5.1 deste edital. 

8.4 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Maior Lance. 

8.5 – Verificado o atendimento das exigências fixadas no presente edital e seus anexos, o licitante 

que ofertar o maior lance será declarado vencedor. 

8.6 – Homologada a licitação pela autoridade competente, o arrematante vencedor de cada item 

será convocado para efetuar o pagamento do bem arrematado, sendo-lhe adjudicado o objeto da 

licitação, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. 

 

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO: 

9.1 – Os bens arrematados serão pagos à vista, e, após a assinatura da respectiva ata lavrada 

no local do leilão, os mesmos deverão ser entregues ao arrematante, desde que não tenha havido 

recurso ou após a sua denegação. 

9.2– O pagamento será feito em moeda corrente nacional a Prefeitura Municipal de Pinhal de São 

Bento/PR, devendo o arrematante efetuar o pagamento mediante deposito em conta especifica 

junto agência do Banco do Brasil, Ampére-PR, NO MESMO DIA APÓS A ASSINATURA DA 

RESPECTIVA ATA LAVRADA NO LOCAL DO LEILÃO, ou seja, no dia 30/09/2021, entregues 

ao arrematante, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação, nas seguintes 

contas: 

A) Em se tratando dos itens 3 (veículo de passeio VW KOMBI) e 6 (veículo Focus SE AT 2.0): 

Agência 1434-6 Conta corrente 13.471-6 Fonte Livre; 

B) Para os demais itens: Agência 1434-6, Conta Corrente 13470-1. 

9.3 – A liberação do móvel somente será feita logo após o pagamento do mesmo. 

9.4 - A entrega do bem será somente para o arrematante, ou com autorização por escrito e firma 

reconhecida no caso de outra pessoa.  

9.5. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de alguma forma 

negociar o BEM antes do pagamento e da transferência do mesmo. 

10 – DA ENTREGA DOS OBJETOS ARREMATADOS: 



 
10.1 – A autorização de retirada dos bens arrematados será feita em horário de expediente, 

onde o arrematante deverá comparecer no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, com o 

comprovante de depósito bancário junto ao responsável da Tesouraria Municipal. 

10.2 – A retirada e transporte dos bens arrematados correrão por conta e risco do arrematante, 

independente das condições de uso de cada bem leiloado;  

10.3 – A retirada dos bens arrematados deverá ser efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

consecutivos a contar da data da lavratura da ata de arrematação, sendo que, transcorrido esse 

prazo, será cobrado multa diária de permanência correspondente a 1% (um por cento) do valor 

do bem arrematado, sendo que a partir do 30º dia de atraso será considerada precluso o direito de 

retirada, sem que isto enseje a devolução do numerário depositado a título da proposta 

adjudicada. 

10.4 - É de inteira responsabilidade do arrematante providenciar a retirada do logotipo da 

Prefeitura dos veículos em que houver. 

10.5 - O Município não se responsabiliza por eventuais reclamações sobre o bem arrematado, 

devendo o mesmo ser vistoriado pelo arrematante, pois serão leiloados no estado em que se 

encontram, inexistindo qualquer responsabilidade quanto a defeitos, vícios ocultos ou consertos, 

bem como providências relativas à retirada e transporte dos bens arrematados, não aceitando 

reclamações ou desistências decorrentes de omissão no exame e vistoria dos bens colocados em 

leilão. 

10.6- O Município, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, poderá revogar a Licitação, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

provocação de terceiros, de cuja decisão não caberá indenização as partes licitantes. 

 

11 – DA ATA: 

11.1 – Terminado o Leilão, o leiloeiro determinará a lavratura da Ata Circunstanciada, na qual 

figurará os bens vendidos, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e dos 

trabalhos desenvolvidos na Licitação. 

11.2 – A Ata será assinada pelos membros da Comissão de Licitação, Leiloeiro e facultativamente 

pelos participantes que o desejarem. 

 

12 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

12.1 – A licitação será julgada pelo critério de Maior Lance e Oferta – “Por Item” observando 

sempre o preço mínimo da avaliação dos bens conforme descritos no item 2.1 deste edital. 

 

13 - RECURSOS 

13.1. Caberá impugnação ao presente edital, mediante petição datilografada, dirigida ao 

Presidente da Comissão de Licitação, devidamente arrazoada e protocolada junto a Secretaria de 



 
Administração – Divisão de Licitações e Contratos, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, antes da 

data fixada para realização do certame.  

 

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 – Esclarecimentos relativos ao presente leilão e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando 

solicitados por escrito ao leiloeiro designado pela Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, 

nos dias úteis, durante expediente. 

14.2 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações e pelo Departamento 

Jurídico do Município. 

14.3 – Para questões que porventura solicitadas, não resolvidas por vias administrativas, o foro 

competente para tal será o da Comarca de Ampére, Estado do Paraná. 

14.4 – O presente Edital será publicado em resumo no Diário Oficial dos Municipios do Paraná e 

em jornal de local, como determina o inciso II do art. 21 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem 

como será afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento. 

 

Pinhal de São Bento/PR, 03 de agosto de 2021. 

 

 

 

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA  

Prefeito Municipal  



 
 

LEILÃO Nº 01/2021 

 

 

ANEXO I - MEDELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

 

A empresa.................................................inscrito no CNPJ nº .................................., com sede à 

........................................................., neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com 

qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo 

presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, 

RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes 

para junto ao Município de Pinhal de São Bento, praticar os atos necessários com relação à 

licitação na modalidade LEILÃO n° 01/2021, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, 

negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 

acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta 

licitação e ainda esta AUTORIZADO A REALIZAR A RETIRADA DO ITEM ARREMATADO após a 

confirmação do pagamento. 

 

 

 

 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2021. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Representante legal da empresa com firma reconhecida  

 

 
 
 
 


