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EDITAL DE LEILÃO 

 
 
 
EDITAL DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E DE UMA PLAINA AGRÍCOLA 
INSERVÍVEIS PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RIACHÃO/PB. 
 
 
LEILÃO PÚBLICO Nº 0001-2018. 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00057-2018. 
 
Data do Leilão 23/08/2018 - horário: 10H30MIN. 
 
Órgão Realizador do Certame: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, 485 - CENTRO - RIACHÃO - PB. 
CEP: 58235-000 - Tel: (083) 3639-1002. 
 
 
 O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no 
CNPJ 01.612.770/0001-58, torna público para conhecimento de quantos 
possam interessar que fará realizar através do Leiloeiro Oficial 
assessorado por sua Equipe de Apoio, AS 10H30MIN DO DIA 23 DE 
AGOSTO DE 2018 NO ENDEREÇO ACIMA INDICADO, LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
LEILÃO  Nº 00001/2018, tudo de acordo com este instrumento e em 
observância a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 bem 
como as demais legislações vigentes, conforme os critérios e 
procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor 
proposta para: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E DE UMA PLAINA AGRÍCOLA 
INSERVÍVEIS PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – RIACHÃO/PB. 
 
ITEM I - DA DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. 
 
a) O leilão será realizado no dia 23 DE AGOSTO DE 2018, às 

10H30MIN, na sala de Licitações no endereço acima identificado. 
 

ITEM II - DO OBJETO. 
 
a) Constitui objeto do presente leilão a ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E DE 

UMA PLAINA AGRÍCOLA INSERVÍVEIS PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
– RIACHÃO/PB, que se encontram numerados e relacionados por lote 
no Anexo I, parte integrante do presente Edital. 
 

b) Os bens serão ofertados e vendidos no estado e nas condições em 
que se encontram e não serão aceitas reclamações posteriores à 
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arrematação, inclusive com relação a eventuais defeitos ou vícios 
ocultos, e nem desistências, tendo em vista a faculdade conferida 
ao arrematante de vistoriar o bem, conforme Item III deste 
Edital, isentando a Prefeitura e o Leiloeiro de quaisquer 
responsabilidades. 

 
ITEM III - DA VISITAÇÃO: LOCAL, DATA E HORÁRIO. 
 
a) Os lotes objeto do presente leilão, constantes dos Anexos I, 

estarão disponíveis para visitação a partir do dia 16/08/2018 até 
as 10H do dia 23 de agosto de 2018, num total de 04 (quatro 
lotes) sendo 03(três) veículos e 01 (uma) Plaina agrícola, 
numerados de 01 a 04, no seguinte local: GARAGEM DA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE RIACHÃO – PB.  

 
ITEM IV - DA PARTICIPAÇÃO. 

 
a) Poderão participar do leilão pessoas Físicas e Jurídicas, as 

quais deverão se apresentar ao Leiloeiro, até 30 (trinta) minutos 
antes do início do Leilão, os documentos necessários à 
habilitação, de que tratam os artigos 28 e 29, inciso I, da Lei 
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quais sejam: 
 

b) PESSOAS FÍSICAS: 
c) O licitante apresentará o cartão de Inscrição no Cadastro de 

Pessoa Física - CPF e a Cédula de Identidade - RG. Estes 
documentos poderão ser substituídos pela Carteira Nacional de 
Habilitação, quando apresentados cópias xerográficas, estas 
deverão estar devidamente Autenticadas em Cartório Público, ou 
apresentados os originais para autenticação pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 

d) PESSOAS JURÍDICAS: 
e) O licitante apresentará o Contrato Social e/ou Declaração de 

Firma Individual, CNPJ/MF, Cédula de Identidade e CPF do 
responsável pela Empresa e se tratando de procurador, procuração 
pública ou particular com reconhecimento de firma do 
representante legal da empresa e cédula de identidade e/ou 
carteira nacional de habilitação, quando apresentados cópias 
xerográficas, estas deverão estar devidamente Autenticadas em 
Cartório Público, ou apresentados os originais para autenticação 
pela Comissão Permanente de Licitação. 
 

f) Os interessados deverão, ainda, apresentar declaração de 
conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital 
e na legislação reguladora da matéria, especialmente das 
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do 
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Decreto federal 21.981, de 19 de outubro de 1932, contendo sua 
identificação, endereço completo e telefone, conforme Anexo II. 
 

g) Apresentar Certidão de Adimplência junto a Prefeitura de 
Riachão/PB, que poderá ser emitida até trinta minutos antes da 
abertura da sessão pública ou solicitada pelo seguinte e-mail: 
licitacao@riachao.pb.gov.br  

 
 
ITEM V - DAS CONDIÇÕES DO LEILÃO. 
 
a) Os bens serão ofertados e vendidos, um a um, em lotes numerados, 

na ordem estabelecida nos Anexos I. 
 

b) A Prefeitura Municipal de Riachão/PB poderá excluir qualquer lote 
do leilão, a seu único e exclusivo critério, até o momento da 
abertura da sessão. 
 

c) Em se tratando de veículos, a Prefeitura Municipal de Riachão/PB 
somente responderá pela quitação das multas decorrentes de 
infrações cometidas até a data da realização do leilão. 

 
ITEM VI – DO JULGAMENTO, DA ARREMATAÇÃO E DO PAGAMENTO 
    
a) Não serão aceitos lances inferiores ao valor de avaliação, 

estabelecido nos Anexos I. 
 

b) Cada lote será vendido àquele que ofertar o maior lance. 
 

c) O pagamento poderá ser realizado em espécie no ato, ou depósito 
bancário até a data de 28 de agosto de 2018. 

 
d) Para ter direito ao bem arrematado, deverá ser efetuado o 

pagamento mínimo de 20% do valor do arremate, que poderá ser 
feito em espécie ou por transferência bancária online, no dia da 
sessão pública do referido leilão. 

 
e) Os 80% restante do valor do arremate, deverão ser quitados até a 

data de 28 de agosto de 2018 via depósito ou em espécie na 
tesouraria da Prefeitura. 

 
f) Após a formulação do lance final e lavratura da ata da sessão do 

leilão a que se refere o subitem 5, abaixo, a arrematação 
considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável e só poderá ser 
desfeita nos seguintes casos: vício de nulidade, se não for pago 
o preço e na hipótese do subitem 6 do item VII. 
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g) Encerrado o leilão, no local será lavrada ata circunstanciada, a 
ser assinada obrigatoriamente pelo Leiloeiro e Arrematante e, 
facultativamente, pelos demais participantes, na qual constarão 
os lotes leiloados, os valores de arrematação, a identificação e 
endereço dos arrematantes e o relato da sessão. 
 

ITEM VII – DA RETIRADA DO BEM 
 
a) A retirada do bem pelo arrematante fica condicionada a Nota de 

Venda, emitida pelo Leiloeiro e comprovação do pagamento total do 
bem. 

b) O bem só poderá ser retirado, nos horários de expedientes da 
Prefeitura Municipal de Riachão/PB. 

 
c) Será designado servidor para preenchimento do Certificado de 

Registro de Veículo de acordo com os dados constantes da nota de 
venda, que só deverá ser preenchido após a quitação da compra 
realizada pelo arrematante. Os dados a serem preenchidos no CRV 
obrigatoriamente deverá ser em nome do arrematante em 
conformidade com a Nota de Venda. 
 

d) Um servidor designado, providenciará a assinatura da autoridade 
competente e o reconhecimento de sua firma em cartório, nos 
documentos dos veículos arrematados.  
 

e) O Leiloeiro entregará ao arrematante, juntamente com o 
Certificado de Registro de Veículos (CRV), cópias do Edital do 
Leilão, e Nota de Venda. 

 
f) A retirada e a entrega ao arrematante, da documentação mencionada 

neste item, serão de inteira e exclusiva responsabilidade do 
Leiloeiro. 

 
g) Serão de inteira responsabilidade do arrematante as despesas 

referentes à transferência de propriedade, retirada, carregamento 
e transporte do bem, e, quando for o caso, os custos relativos 
aos tributos incidentes, inclusive taxa de inspeção ambiental 
veicular e eventuais débitos relativos ao Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não – 
DPVAT. 

 
h) O descumprimento, pelo arrematante, do prazo estabelecido na 

letra “c” do ITEM VI, o sujeitará às sanções previstas no item 
VIII deste Edital. 
 

i) Sem prejuízo das sanções cabíveis, será de responsabilidade do 
arrematante as despesas havidas pela Administração com a remoção 
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dos bens arrematados, sua armazenagem e quaisquer outros custos 
decorrentes da inobservância do prazo a que alude o subitem 
anterior. 

 
ITEM VIII – DAS SANÇÕES 
 
a) O não pagamento do preço ou a não retirada do bem arrematado no 

prazo estabelecido no presente Edital sujeitará o licitante às 
seguintes penalidades, com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei 
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993: multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do lance oferecido no caso de não pagamento 
do preço; multa calculada à razão de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao dia, em razão da não retirada do bem arrematado no 
prazo previsto na letra “c” do item VI deste Edital; 
  

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois 
anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública. 

 
c) As multas de que tratam as letras “a” deste item VIII, poderão 

ser aplicadas juntamente com as sanções previstas nas letras “b”. 
 

ITEM IX – DOS RECURSOS 
 

a) Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos ou informações referentes ao edital, no endereço 
indicado. 
 

b) Os esclarecimentos e informações solicitados nos termos do 
subitem 3, deste item, deverão ser prestados até 01 (um) dia útil 
anterior à data fixada para a abertura da sessão pública de 
leilão. 
 

c) Dos atos praticados pela Administração caberão os recursos que se 
mostrarem pertinentes, na forma, prazo e demais condições 
constantes do artigo 109 da mencionada Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, os quais deverão ser interpostos perante a 
autoridade que praticou o ato recorrido, com vista à sua 
apreciação de acordo com a legislação regedora da espécie. 
 

d) Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de 
Riachão/PB, situada a Rua Tomaz de Aquino, 485 – Centro – 
Riachão/PB. 
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ITEM X – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 
 
a) Homologado este processo licitatório em despacho nos autos pelo 

Prefeito deste Município, com a sua decisão final o seu objeto 
poderá ser adjudicado ao licitante que tiver apresentado a MAIOR 
OFERTA para os LOTES discriminados no Anexo I – LEILÃO Nº. 
0001/2018, e consequentemente considerado o(s) vencedor(es) da 
presente Licitação. 
 

b) A Prefeitura Municipal de Riachão/PB, somente poderá revogar esta 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de 
ofício ou por provocação de terceiros. 

 
c) No caso de suspensão do processo licitatório fica assegurado o 

contraditório e ampla defesa. 
 
ITEM XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
a) As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em 

favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de 
oportunidade entre os licitantes, desde que não haja o 
comprometimento do interesse público, da finalidade e da 
segurança da contratação. 
 

b) Quaisquer manifestações junto à Prefeitura Municipal de Riachão, 
durante as fases licitatórias, só serão aceitas mediante 
apresentação, pelo autor, de cópia autenticada de documento de 
identificação acompanhadas de Carta de Preposição (com firma 
reconhecida) ou instrumento de procuração pública ou particular 
(com firma reconhecida), pela pessoa física e/ou jurídica fazer-
se representar. Em se tratando de sócio ou proprietário da 
Empresa, cópias autenticadas do documento de identificação e do 
contrato social ou documento similar da Empresa. 

 
c) Os documentos citados deverão acompanhar qualquer instrumento 

remetido antes do início ou, antes de qualquer manifestação, no 
decorrer dos atos públicos da licitação. 

 
d) Nos casos de substituição de representantes da Empresa, observar-

se-á idênticos procedimentos, que se farão através de 
substabelecimento quando se tratar de manifestação oral a ser 
lavrada em ata. 

 
e) A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar outros 

documentos das pessoas físicas e/ou jurídicas para dirimir 
dúvidas que porventura venham a implicar na conclusão da presente 
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licitação, bem como providenciar diligências para esclarecer 
divergências apresentadas durante o processo licitatório, vedada 
à inclusão posterior de documento. 

 
f) Os Veículos e a Plaina, objetos deste LEILÃO, encontram-se à 

disposição dos interessados, na GARAGEM MUNICIPAL, Rua Manoel 
Tomaz de Aquino, S/N – Riachão/PB, no horário das 08:00 às 12:00 
horas. 

 
g) A Comissão Permanente de Licitação é autônoma para dirimir 

quaisquer conflitos suscitáveis envolvendo os licitantes, devendo 
decidir nos termos deste Edital, ressalvado o caso de 
representação. 

 
h) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando 
e se vencendo os prazos referidos neste Edital em dia de 
expediente na Prefeitura Municipal de Riachão/PB, e considerar-
se-ão os dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário. 

 
i) A Comissão Permanente de Licitação poderá em qualquer fase desta 

LICITAÇÃO suspender os seus trabalhos, devendo promover o 
registro dessa suspensão e a convocação de reunião para a 
continuidade dos trabalhos. 

 
j) Este Edital e seus Anexos, necessários a participação neste 

Certame, poderão ser obtidos pelos interessados gratuitamente até 
01 (uma) hora da data marcada para a realização do Certame junto 
a Comissão Permanente de Licitação, desta Prefeitura. 

 
k) Os casos omissos serão resolvidos pelo Leiloeiro ou pelo 

Presidente da Comissão de licitação. 
 

l) Maiores esclarecimentos poderão ser prestados nos dias úteis, 
pela Comissão Permanente de Licitação, no seguinte horário: das 
08:00 às 12:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Riachão, localizada a Rua Manoel Tomaz de Aquino, 
485 – Centro – Riachão/PB, ou através do telefone: (0xx83) 3639-
1002. 

 
m) O Resultado deste leilão e os demais atos pertinentes a esta 

licitação, sujeitos à publicação serão divulgados nos meios 
oficiais de comunicação utilizados por essa Edilidade.  
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ITEM XI – INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 
 
a) Anexo I – Ficha Cadastro do Participante. 

 
b) Anexo II – Discriminação dos bens alienados. 

 
c) Anexo III – Declarações de Aceitação das Regras do Edital e de 

não Parentesco. 
 
 
 

Riachão/PB, 03 de Agosto de 2018. 
 
 

 
 
 

___________________________________ 
Lindalva Cavalcanti da Silva  

Presidente da CPL 
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ANEXO I 
 

FICHA CADASTRO DO PARTICIPANTE 
 

LEILÃO PÚBLICO Nº 0001-2018. 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00057-2018. 
 
Data do Leilão 23/08/2018 - horário: 10H30MIN. 
 
Órgão Realizador do Certame: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, 485 - CENTRO - RIACHÃO - PB. 
CEP: 58235-000 - Tel: (083) 3639-1002. 

 
NOME: 
 
 
 
CPF: 
 
 
 

IDENTIDADE: 

ENDEREÇO: 
 
 
 

Nº 

BAIRRO: 
 
 
 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE: 
 
 
 

E-MAIL: 
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ANEXO II 
 
LEILÃO PÚBLICO Nº 0001-2018. 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00057-2018. 
 
Data do Leilão 23/08/2018 - horário: 10H30MIN. 
 

DISCRIMINAÇÃO DOS BENS ALIENADOS. 
 

FOTOS LOTE DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS 
AVALIAÇÃO 
INICIAL R$ 

 

01 Veículo: 
ESP/CAMINHONETE/AMBU
LANCIA, Placa OGG 
4057/PB, Chassi 
9BWKB05UXEP063819, a 
Álcool/Gasolina, 
Marca VW/SAVEIRO 
RONTAN AMB, Ano Fab. 
2013, Ano Mod. 2014, 
Categoria Oficial, 
Cor BRANCO, 
Certificado de 
Registro e 
Licenciamento N.º 
PRT 200142500003830-
1/DETRAN – PB - 
RENAVAN N.º 
0059532522-0, Sem 
reserva de domínio. 
 

Motor Funcionando; 
Freios 
Funcionando; 
Lanternagem e 
Pintura Regular; 
Pneus Regular em 
Condições de Uso; 
Suspensão Regular; 
Bateria 
Funcionando; 
Documentação: 
Último 
Licenciamento 
2018, com CRL. 

R$15.000,00 

 

02 Veículo: 
PAS/AUTOMOVEL, Placa 
OFD 9493/PB, Chassi 
9BD17122LE5925099, a 
Álcool/Gasolina, 
Marca FIAT/ PALIO 
FIRE, Ano Fab. 2014, 
Ano Mod. 2014, 
Categoria Oficial, 
Cor BRANCA, 
Certificado de 
Registro e 
Licenciamento N.º 
PRT 20142500001282-
5/DETRAN – PB - 
RENAVAN N.º 
0099990769-7, Sem 
reserva de domínio. 

Motor Funcionando; 
Freios 
Funcionando; 
Lanternagem e 
Pintura Regular; 
Pneus Regular em 
Condições de Uso; 
Suspensão Regular; 
Bateria 
Funcionando; 
Documentação: 
Último 
Licenciamento 
2018, com CRL. 

R$8.000,00 
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FOTOS LOTE DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS 
AVALIAÇÃO 
INICIAL R$ 

 
 

03 Veículo: 
PAS/AUTOMOVEL, Placa 
OFD 9503/PB, Chassi 
9BD17122LE5925083, a 
Álcool/Gasolina, 
Marca FIAT/ PALIO 
FIRE, Ano Fab. 2014, 
Ano Mod. 2014, 
Categoria Oficial, 
Cor BRANCA, 
Certificado de 
Registro e 
Licenciamento N.º 
PRT 20142500001283-
3/DETRAN – PB - 
RENAVAN N.º 
0099990630-5, Sem 
reserva de domínio. 
 

Motor Funcionando; 
Freios 
Funcionando; 
Lanternagem e 
Pintura Regular; 
Pneus Regular em 
Condições de Uso; 
Suspensão Regular; 
Bateria 
Funcionando; 
Documentação: 
Último 
Licenciamento 
2018, com CRL. 

R$8.000,00 

 

 
 
 

04 Plaina Agrícola 
Dianteira para 
Trator Massey 
Ferguson Modelo 271 
(BUDOZO). 

Sem a Bomba do 
Hidráulico; 
Pintura Regular. 

R$6.000,00 
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ANEXO III  
 
LEILÃO PÚBLICO Nº 0001-2018. 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00057-2018. 
 
Data do Leilão 23/08/2018 - horário: 10H30MIN. 
 
 

DECLARAÇÕES DE ACEITAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL E 
DE NÃO PARENTESCO. 

 

 
1. DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do 

correspondente instrumento convocatório. 
  
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e 
aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento 
convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas. 

 
2. DECLARAÇÃO de não parentesco 

 
O abaixo assinado, DECLARA, especialmente para o EDITAL DE 
LEILÃO Nº 001/2018 realizado pela Prefeitura Municipal de 
Riachão/PB, que não é, ou que no caso de empresa, em seu 
quadro societário,  não compõe nenhum integrante que tenha 
parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, 
Coordenadores ou equivalentes e com o Leiloeiro ou qualquer 
membro da Comissão do Leilão, por matrimônio ou parentesco, 
afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção 
conforme. 
 
 

Riachão/PB, 23 de Agosto de 2018. 
 
 
NOME: ________________________________________________________ 

 
CPF:__________________________________________________________ 

 


