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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2016 
 

LEILÃO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016 
 

EDITAL Nº 1-03/2016 
 
 
1 – Preâmbulo: 
 
O Prefeito do Município de Fernando Prestes, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições legais que lhe confere o inciso XXVI, do artigo 66, da Lei Orgânica do Município, tendo 
em vista as disposições dos artigos 22, § 5º, e 53, da Lei federal  
nº 8.666/93, com as alterações dadas pela Lei federal nº 9.648/98, TORNA PÚBLICO, a quem 
possa interessar, que se encontra aberto o PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2016, na modalidade 
de LEILÃO ADMINISTRATIVO, sob nº 03/2016, do tipo “maior lance, igual ou superior ao valor 
da prévia avaliação”, para a venda de veículos usados e inservíveis para a Administração, 
regulando-se pelas disposições pertinentes da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas 
pela Lei federal nº 9.648/98, e das demais condições estabelecidas neste EDITAL: 

 
O leilão de venda e arrematação dar-se-á no dia 07 DE NOVEMBRO DE 2016, 

às 8:30 HORAS, no Paço Municipal, na Rua São Paulo, nº 57, Centro, na cidade de Fernando 
Prestes, Estado de São Paulo, com qualquer número de pessoas interessadas. Maiores informações 
sobre o presente edital, assim como para a vistoria dos veículos automotores usados, poderão ser 
obtidas na sede administrativa, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, ou pelo 
telefone (16) 3258-4000 – Ramal 6, ou pelo site: www.fernandoprestes.sp.gov.br 

 
2 – Objeto: 
 
A presente licitação tem por finalidade a alienação, por venda, no estado de 

conservação em que se encontram, de veículos automotores usados pesados, da frota pública 
municipal, declarados inservíveis, pelo Decreto nº 2.668, de 03 de outubro de 2016, pelo preço 
mínimo de arrematação, fixado, previamente, por laudo de avaliação da Comissão Municipal de 
Avaliação, nomeada pela Portaria nº 2.563, de 04 de outubro de 2016, observada a seguinte 
discriminação: 
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Lote I – 01 (um) Caminhão, Marca Volkswagen, Ano de Fabricação/Modelo 2002/2002, Modelo  
13-180, Cor Branco Geada, Chassi nº 9BWBE72S12R221452, Placa BNZ-1425, Díesel, Equipado com 
Caçamba coletora e Compactadora de Lixo, Número de Patrimônio: 0/002838 – Documentação em 
Ordem - Estado de Conservação: Bom, VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00;   
 
 
Lote II – 01 (uma) Pá Carregadeira, Marca New Holland, Ano de Fabricação: 2010, Díesel, 130 HP, 
Powwer Shift, Caçamba 1,90m³, Cabine Fechada, Número de Patrimônio: 0/005109; Documentação 
em Ordem - Estado de Conservação: Bom, VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 80.000,00; e,  
 
 
Lote III – 01 (um) Veículo, Tipo Pas/Microônibus, Marca Citroen/Jumper M33M, 23S, Ano/Modelo 
2010/2011, Cor Branca, Díesel, 16 L/2286CC, Chassi 935ZBXMMBB2068438, Placa DMN-6273, 
RENAVAM nº 280629737, Número de Patrimônio: 0/005110, Documentação em Ordem - Estado de 
Conservação: Bom, VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00. 
 

3 – Condições de participação: 
 
Poderá participar do Leilão Público qualquer pessoa, física ou jurídica, 

dispensando-se os requisitos usuais para habilitação, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 32, da 
Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pela Lei federal nº 9.648/98, devendo, 
entretanto, os interessados, se pessoa física, apresentar fotocópias autenticadas da Cédula de 
Identidade (RG) e do CPF/RF, e, se pessoa jurídica, do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ, do Ministério da Fazenda. 

 
Será considerado arrematante o licitante interessado que, ao final do prazo 

máximo pré-estabelecido pelo leiloeiro administrativo, designado pela Administração municipal, 
mediante portaria específica, tiver oferecido o maior lance para o bem público inservível, 
isoladamente leiloado. 

 
Os lances verbais serão propostos a partir do preço mínimo de arrematação, 

estipulado na avaliação prévia realizada pela Comissão Municipal de Avaliação, especialmente 
nomeada para esse fim, pela Portaria nº 2.563, de 04 de outubro de 2016. 
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4 – Arrematação: 
 
Os bens arrematados serão pagos à vista, devendo ser entregues 

imediatamente ao arrematante, tão logo efetuado o pagamento do valor da arrematação e após a 
assinatura da respectiva ata a ser lavrada no local do leilão, ficando liberados os respectivos 
certificados de propriedade dos veículos arrematados, para efeito de comparecimento imediato 
das partes em Cartório competente, com vistas às assinaturas e reconhecimento de firmas nos 
respectivos recibos de transferência. 

 
No mesmo dia do leilão, o arrematante vencedor recolherá aos cofres públicos 

da Prefeitura Municipal, mediante documento próprio de receita, o valor integral da arrematação, 
correspondente ao pagamento à vista, através de cheque nominal ou em moeda corrente do país. 

 
Optando pelo pagamento em cheque nominal, a transferência dos direitos sobre 

os bens móveis arrematados será providenciada após a conclusão da devida compensação 
bancária da cártula emitida pelo arrematante, bem como da confirmação do respectivo crédito em 
favor dos cofres públicos da Fazenda Municipal. 

 
Caso não seja efetuado o pagamento do preço devido, ou não seja confirmada a 

compensação bancária do cheque nominal, perderá o arrematante o direito de receber o 
respectivo veículo pesado, objeto da arrematação. 

 
5 – Procedimentos: 
 
A Comissão Permanente de Licitação apreciará e julgará os procedimentos da 

licitação, com estrita observância dos dispositivos da legislação vigente e de cujos trabalhos 
lavrar-se-á a ata circunstanciada, que será assinada por todos os presentes ao pregão público. 

 
Todos os bens móveis relacionados, no presente edital, estarão à disposição 

dos interessados para efeito de vistoria e visitação pública, a partir do dia 11 de outubro de 2016, 
devendo permanecer no pátio da Garagem Municipal, até o 07 de novembro de 2016, no horário 
normal de expediente. 
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6 – Homologação/Adjudicação: 
 
Como se trata de leilão administrativo para alienação, por venda, de veículos 

usados e inservíveis, cujo pagamento do preço de arrematação deverá ser efetuado à vista, com a 
entrega imediata dos bens arrematados, os atos de homologação e adjudicação dos procedimentos 
de licitação deverão ser deliberados e formalizados pela autoridade competente, na mesma data do 
leilão público. 

 
7 – Conclusão: 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância, o presente edital de leilão administrativo deverá ser amplamente divulgado, 
principalmente no Município de Fernando Prestes, com sua publicação resumida no Diário Oficial do 
Estado, para efeito de início de contagem de prazo mínimo destinado a realização do certame 
licitatório, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 21, c/c parágrafo 4º, do artigo 53, da Lei federal 
nº 8.666/93, com as alterações dadas pela Lei federal nº 9.648/98, bem assim em órgão de 
imprensa escrita local e regional, a fim de que produza todos os efeitos legais. 

 
Fernando Prestes, 10 de outubro de 2016. 
 
 

          ___________________                                                ___________________________ 
             Rodrigo Ravazzi                                                       Eduardo Luiz Morcelli  
           Prefeito Municipal                                                    Presidente da Comissão  
                                                                                            Permanente de Licitação 


