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EDITAL DE LEILÃO Nº 2/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2019 

 
 

1 – PREÂMBULO 
 

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

Prefeito Senhor JAIME ERNESTO CARNIEL, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com o disposto na Lei nº 688/2019, publicado no dia 02/10/2019 no Diário 

Oficial dos Municipios do Paraná, edição 1855, 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 06 de Novembro de 

2019, às 13:30 (treze) horas e trinta minutos, 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, à avenida São Roque 
nº 178, centro.  
 
2 –  DO OBJETO 
 
2.1 – A presente licitação tem por objeto a alienação, descritos abaixo: 
 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
mínimo 

Preço 
mínimo 
total 

1 8920 01 (um) automóvel veiculo modelo 
VW/KOMBI, marca 
VOLKSWAGEN, de cor bege, 04 
portas, capacidade 9P/0,80T/56CV 
combustível gasolina, ano e modelo 
1992/1993, Chassi 
9BWZZZ23ZNP022304,  
RENAVAM 00607247495, PLACA 
ADJ-7H51, recebido em doação da 
Receita Federal do Brasil processo 
10925.724354/2018/11,  plaqueta 
patrimonial 3569. 

1,00 UN 1.490,00 1.490,00 

2 8921 01(um) Automóvel Veiculo modelo 
CITROEN/XSARA PICASSO EXS, 
marca CITROEN, de cor prata, 05 
portas, capacidade 05P/138CV, 
combustível gasolina, ano e modelo 
2005/2005, Chassi 
935CHRFNO5B507160,  
RENAVAM 00852098510, PLACA 
CSZ-0F26, recebido em doação da 

1,00 UN 9.600,00 9.600,00 
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Receita Federal do Brasil processo 
10925.724354/2018/11,  plaqueta 
patrimonial 3564.  

3 8922 01 (um) Automóvel Veiculo modelo 
FORD/KA SE 1.5 SD B, marca 
FORD, de cor branca, 05 portas, 
capacidade 5P/110CV combustível 
álcool/gasolina, ano e modelo 
2017/2018, Chassi 
9FZH54J5J8486801,  RENAVAM 
01116669711, PLACA BBH-2887, 
adquirido da empresa Suvel Sul 
veículos Ltda, nota fiscal 
000,038.922 Serie 003,  plaqueta 
patrimonial 3280. 

1,00 UN 27.900,00 27.900,00 

4 8923 01 (um) Automóvel Veiculo modelo 
FORD/KA SE 1.5 SD B, marca 
FORD, de cor branca, 05 portas, 
capacidade 5P/110CV combustível 
álcool/gasolina, ano e modelo 
2017/2018, Chassi 
9BFZH54J7J8486802,  RENAVAM 
01116672020, PLACA BBH-2883, 
adquirido da empresa Suvel Sul 
veículos Ltda, nota fiscal 
000,038.921 Serie 003,  plaqueta 
patrimonial 3282. 

1,00 UN 27.900,00 27.900,00 

5 8924 01 (um) Carroceria furgão carga 
geral de fabricação nacional, 
medindo  8,35x2,55x2,60m, chassi 
em perfis de aço; caixa de carga 
revestida externamente por chapa 
de alumínio frisada e estruturada 
internamente por perfis  em aço 
galvanizado; revestimento interno 
das laterais e frontal com sarrafos 
de madeira ou com perfis em aço 
galvanizado; teto revestido 
externamente em chapa de 
alumínio inteiriça lisa e estruturado 
por perfis  em aço galvanizado. 
Recebido em doação da Receita 
Federal do Brasil processo 
10925.724354/2018/11,  

1,00 UN 4.500,00 4.500,00 

 
 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

3.1 – Poderão participar da presente licitação todos os interessados, pessoa física 

ou jurídica, que atendam às exigências do presente edital. 

3.2 – 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. 
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3.3 – 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. 

 

4 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

4.1 – 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, e documentos pessoais; 

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

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

 

5 – PREÇO MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO: 

 

5.1 – O preço de arrematação será o de MAIOR LANCE ofertado acima da 

avaliação efetuada pela Comissão de Avaliação constituída pelo Decreto 

Municipal n° 895/2019, de 13/09/2019 e Lei Municipal nº 688/2019, de 01 de 

Outubro de 2019. 

 
6 – DA VISTORIA DOS BENS: 

 

6.1 – 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 

 

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

 
7.1 – O Leilão será realizado no dia 06 de novembro de 2019, às 13h30min em sessão 

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

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

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

documentação exigida no item 4.1 deste edital. 

7.4 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Maior 

Lance. 

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

o licitante que ofertar o maior lance será declarado vencedor. 

7.6 – 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. 

 

8 – DA FORMA DE PAGAMENTO: 

8.1 – 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. 

8.2– 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 Ampere-Pr, nas seguintes contas 

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

13.470-8 Fonte da Saúde, após o depósito, NO MESMO DIA APÓS A ASSINATURA DA 

RESPECTIVA ATA LAVRADA NO LOCAL DO LEILÃO, ou seja, no dia 06/11/2019, 

entregues ao arrematante, desde que não tenha havido recurso ou após a sua 

denegação. 

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

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

e firma reconhecida no caso de outra pessoa.  

 

9 – DA ENTREGA DOS OBJETOS ARREMATADOS: 

 

9.1 – 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. 
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9.2 – A retirada e transporte dos bens arrematados correrão por conta e risco do 

arrematante, independente das condições de uso de cada bem leiloado;  

 

9.3 – 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 enseja na devolução 

do numerário deposito a título da proposta adjudicada. 

 

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

Prefeitura dos veículos em que houver. 

 

9.5 - 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.  

 

9.6- 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. 

 

10 – DA ATA: 

 

10.1 – 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. 

 

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

facultativamente pelos participantes que o desejarem. 

 

11 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

11.1 – A licitação será julgada pelo critério de Maior Lance e Ofeta – “Por Item” 

observando sempre o preço mínimo da avaliação dos bens conforme descritos no item 

2.1 deste edital. 
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12 - RECURSOS 

 

12.1. 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.  

 

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

13.1 – 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. 

 

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

Departamento Jurídico do Município. 

 

13.3 – Para questões que porventura solicitadas, não resolvidas por vias administrativas, 

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

 

13.4 – 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, 03 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

 

 

JAIME ERNESTO CARNIEL 

Prefeito Municipal  
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LEILÃO Nº. 002/2019  

 

 

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 de LEILÃO n° 

02/2019, 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 2019. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Representante legal da empresa com firma reconhecida  

 

 
 
 
 

 


