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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 112/2021 

 

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2021 

 

O MUNICÍPIO DE MANTENA por determinação do Sr. João Rufino Sobrinho, Prefeito 

Municipal, com a autoridade que lhe é atribuída vem através da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através do Decreto Municipal nº. 030/2021 de 04/01/2021, alterado pelo 

Decreto nº. 137/2021 de 01/09/2021, torna público para conhecimento dos interessados que, 

no local, data e horário indicados no item 1, alienará em LEILÃO, os bens especificados no 

sub-item 2.2, observadas as disposições da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações, do presente edital e demais normas aplicáveis à espécie. 

 

1 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO 

1.1 – Local – Prefeitura Municipal de Mantena-MG – Av. José Mol, 216 – 1º andar – 

Centro, Mantena – MG. 

1.2 – Data: 20/12/2021. 

1.3 – Horário: 09h00min. 

 

2 – DOS BENS 

2.1 – Os bens em licitação constituem os lotes descritos na relação anexa, e podem ser 

examinados em dias úteis, no horário de 13h00 as 17h00 nos endereços indicados no subitem 

2.2. As visitas deverão ser agendadas na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, pelo 

telefone (33) 3241-4530. 

2.2 – Os bens abaixo listados serão vendidos no estado e condições em que se encontram, 

pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não cabendo, pois, 

qualquer reclamação posterior quanto a MARCA, MODELO, TIPO, ANO DE 

FABRICAÇÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEFETIOS E SUAS QUALIDADES, 

INTRÍNSECAS OU EXTRINSECAS, MULTAS, AUTUAÇÕES OU QUAISQUER 

OUTRAS RESTRIÇÕES EXISTENTES, não se responsabilizando o comitente vendedor, 

bem como o Leiloeiro, pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos, sem que lhes caibam 

quaisquer direitos ou reclamações judiciais e/ou extrajudiciais. 
 

3 – LICITANTES 

3.1 – Poderão oferecer lances pessoas físicas inscritas no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), 

possuidoras de Documentos de Identidade, e pessoas jurídicas, inscritas no CNPJ, possuidores 

de documento comprobatório de constituição e documentos comprobatório do representante 

da mesma empresa, EXCLUIDOS, em ambos os casos, servidores em exercício na Prefeitura 

Municipal de Mantena, seus cônjuges, ascendentes e descendentes, e ainda pessoas relativa ou 

totalmente incapazes para os atos civis. 

 

3.2 - DO CREDENCIAMENTO 

3.2.1 - O proponente ou seu representante legal deverá se apresentar perante o Leiloeiro, 

munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, devendo 

identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

3.2.1.1 - No caso de Pessoa Jurídica o credenciamento de um único representante deverá ser 

apresentado por meio de Carta de Credenciamento, conforme modelo constante do Anexo II, 
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ou documento equivalente, com poderes específicos para formular ofertas e lances de preços e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, acompanhado 

dos seguintes documentos de constituição da empresa que estabelecem e caracterizam os 

poderes do outorgante: 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 

documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

3.2.2 - Caso o credenciado seja sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social, Ata de 

Assembleia ou qualquer outro documento equivalente, de modo a caracterizar que o 

credenciado detém, individualmente, poderes específicos para formular ofertas e lances de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

3.3. Será credenciado apenas 01 (um) representante para cada licitante 

3.4. No ato da arrematação, para a emissão do recibo o arrematante deverá apresentar os 

seguintes documentos, sob pena de nulidade do lance: 

a) pessoas físicas: 

 a.a) CPF; 

 a.b) Documento de Identidade; 

 a.c) Comprovante de maioridade, quando for o caso; 

b) pessoas jurídicas: 

 b.a) Documento de Constituição e de Alteração Contratual; 

 b.b) Comprovante de Inscrição no CNPJ; 

 b.c) Documento comprobatório de representatividade; 

 b.d) Documento de Identidade do representante. 

3.5 – Os documentos explicitados no sub-item anterior poderão ser exibidos no original ou 

através de cópia integral, legível e em boa forma, autenticado em Cartório. 

3.5.1 – Depois de examinados e anotados, serão os documentos originais devolvidos no ato. 

 

4 – DOS PROCEDIMENTOS DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO E DOS LANCES 

4.1 - Dos Procedimentos da realização do Leilão 

4.1.1 - No dia, hora, e local designados neste edital, os proponentes deverão estar presentes 

(PF) ou representados por credenciados, com poderes específicos para formulação de lances 

verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme o modelo 

indicado no Anexo 1, e atendendo ao sub-item 3.2 - Do Credenciamento; 

4.1.2 - Instaurada a sessão pública do leilão, o leiloeiro abrirá oportunidade para o 

oferecimento de lances verbais e sucessivos aos licitantes presentes, de forma sequencial, em 

ordem crescente de valor. 

4.1.3. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas neste edital. 

4.1.4. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

4.1.5. A licitante que apresentar o maior lance será declarada vencedora do respectivo lote. 

4.1.6. Decididos, quando for o caso, os recursos, ou, na ausência destes, após a declaração do 

vencedor, o Leiloeiro adjudicará o objeto ao licitante declarado vencedor, encaminhando, em 

seguida, o processo à autoridade competente, para homologação. 
4.2 - DOS LANCES 
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4.2.1 – Os lances serão verbais, a partir do PREÇO MÍNIMO estabelecido, considerando-se 

vencedor o licitante que houver feito maior oferta. 

4.2.2 – Na sucessão de lances, a diferença de valor NÃO PODERÁ ser inferior a R$ 10,00 

(dez reais) ou conforme o caso, ao valor estipulado na hora do pregão, pelo leiloeiro. 

4.2.3 - O Lote será vendido àquele que ofertar, mediante lance, o maior preço, observado o 

preço mínimo de arrematação do Lote constante deste edital. 

 

5 – DO PAGAMENTO 

5.1 – Do valor total do lance deverá ser depositado o percentual de 10% (dez por cento) no 

ato, em moeda corrente do país, na seguinte conta: 

 

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 0434-0 

Conta Corrente: 15.371-0 

 

Devendo o arrematante apresentar o comprovante do depósito ao leiloeiro para validação. A 

validade do depósito estará vinculada à confirmação do depósito pela tesouraria da Prefeitura. 
O restante deverá ser pago no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas através de depósito 

na mesma conta acima indicada. 

5.2 – Em caso de inobservância do disposto no subitem 5.1, poderá o bem, a juízo do 

Presidente da Comissão, voltar a ser apregoado no mesmo evento. 

5.3 – O licitante arrematante que não pagar o restante do valor do lance, em moeda corrente, 

no prazo de 72 (setenta e duas horas), perderá para a administração a título de multa, o valor 

do depósito realizado no ato do leilão, sem qualquer direito a indenização ou retenção.  

 

6 – DA ENTREGA DOS BENS 

6.1 – A entrega do bem arrematado dar-se-á somente após o pagamento integral do valor em 

moeda corrente, ou após a compensação bancária de eventuais depósitos em cheques e da 

homologação do certame. 
6.2 – A entrega do bem arrematado dar-se-á contra recibo, do arrematante ou do seu 

procurador; 

6.3 – A não retirada do bem do local onde se encontra, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da data da arrematação, implicará na declaração de abandono do mesmo. 

6.4 - As despesas com a documentação para a transferência de propriedade dos veículos serão 

de exclusiva responsabilidade dos vencedores do leilão. 

6.5 - Os veículos deverão ser transferidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a entrega 

dos documentos, sob pena de bloqueio junto ao DETRAN. 
 

7 – DA ATA 

7.1 – Encerrado o LEILÃO, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurará os lotes/itens 

vendidos, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos de 

desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes. 

7.2 – A ata será assinada, ao fim do evento, pelo leiloeiro e pelos membros da Comissão de 

Licitação e interessados que o desejarem. 

 

8 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas, assim como a não retirada do(s) 

veículo(s) no prazo estipulado submeterá o(s) arrematante ao pagamento de indenização 
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correspondente a 10% (dez por cento) de multa sobre o valor arrematado, valor que será 

descontado do depósito realizado no ato do leilão, e mais 1% (um por cento) do valor 

arrematado por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, quando será considerado 

desistência, revertendo-se a propriedade do veículo licitado para a Prefeitura Municipal de 

Mantena e perdendo o arrematante direito ao valor pago. 

 

9 - CUSTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

9.1 - O arrematante arcará com todos os custos associados à sua participação no presente 

leilão, especialmente os relativos à preparação e apresentação dos documentos e de sua 

proposta. A Prefeitura Municipal de Mantena, em nenhuma hipótese, será responsável por tais 

custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos no leilão e/ou os resultados deste. 

 

10 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 – A descrição dos lotes sujeita-se as correções apregoadas no momento do LEILÃO, 

para cobrir omissões ou eliminar distorções, caso verificadas. 

10.2 – O Presidente da Comissão de Licitação poderá, por motivo justificado, retirar do 

LEILÃO qualquer dos bens.  

10.3 – A Prefeitura Municipal de Mantena emitirá, por intermédio do Leiloeiro, Termo de 

Autorização para entrega do veículo arrematado, após a homologação do LEILÃO pela 

Autoridade Competente, e o recebimento dos valores ofertados. 

10.4 – A partir do pagamento integral do valor oferecido pelo bem, correrão por conta do 

arrematante todas as despesas relativas a guarda, retirada e transporte dos bem e outras que 

porventura gravem ou incidam sobre o bem, notadamente incidência de tributos e multas. 

10.5 – Antes da retirada do bem, a autoridade competente poderá, no interesse público, 

revogar o leilão, parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou 

em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros. 

10.6 – Para decisão anulatória ou revogação do procedimento, fica assegurado o contraditório 

e a ampla defesa pelos interessados, cabendo ainda recurso, nos termos da lei 8.666 de 21 de 

junho de 1993. 

10.6.1 – O recurso será dirigido ao superior hierárquico da autoridade que tenha anulado ou 

revogado o LEILÃO. 

10.7 – Não havendo expediente no dia marcado para o início do LEILÃO, o mesmo começará 

no primeiro dia útil seguinte, mantidos, porém, os mesmos horários e locais. 

10.8 – Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dia de expediente na 

repartição promotora do evento. 

10.9 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do leilão. 

10.10 – Até que se realize o LEILÃO, o presente Edital permanecerá afixado na sede da 

Prefeitura Municipal de Mantena, a Av. José Mol, nº 216 – 1º andar - Centro, na cidade 

Mantena – MG. 

10.11 – Informações adicionais serão prestadas pela Comissão de Licitação, em dias úteis, no 

horário entre 13:00 às 17:00 horas, pelos telefones (033) 3241-4530, ou à Av. José Mol, nº 

216 – 1º andar - Centro, na cidade Mantena – MG. 

10.12 - Eventual impugnação dos termos do Edital deverá se efetivar conforme previsto no 

Artigo 41 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993. 
10.13 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão de Licitação. 

10.14 - São parte integrante deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I – Relação de Veículos com valor de avaliação; 

ANEXO II – Modelo de carta de credenciamento; 
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ANEXO III – Modelo de carta de arrematação; 

ANEXO IV – Modelo de termo de autorização para entrega e recibo de entrega; 

 

 

 

 

 

 

Mantena/MG, 01 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edmar Francisco da Silva 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 112/2021. 

 

 LEILÃO Nº 001/2021. 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS E VALOR DE AVALIAÇÃO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edmar Francisco da Silva 
Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO UND 
ANO DO 
VEICULO 

PLACA 
COR 

PREDOMINANTE 
VALOR 

AVALIAÇÃO 

1 ONIBUS M. BENZ OF 1620  UN 1995/1996 GRR-0240 BRANCA 12.000,00 

2 GOL 1.0 VOLKSVAGEM UN 2013/2014 OWK-4430 BRANCA 9.000,00 

3 FIAT STRADA FIRE FLEX UN 2011/2011 HLF-5591 BRANCA 5.000,00 

4 GOL 1.0 VOLKSWAGEM UN 2011/2011 HLF-5615 BRANCA 9.000,00 

5 MOTO XTZ 125K YAMAHA UN 2002/2003 HAF-8683 VERMELHA 700,00 

6 MICROONIBUS DUCATO MINIBUS FIAT UN 2010 HLF-3558 BRANCA 10.000,00 

7 UNO MILLE ECONOMY 1.0 FIAT UN 2012/2013 HLF-9032 BRANCA 8.000,00 

8 GOL 1.0 VOLKSWAGEM UN 2005/2006 HMN-3750 BRANCA 5.000,00 

9 ONIBUS M. BENZ OF 1620 UN 1995/1995 KPE-4455 VERDE 12.000,00 

10 ONIBUS M. BENZ OF 1620 UN 1995/1995 KPE-4423 VERDE 12.000,00 

11 ONIBUS M.BENZ OF 1620 UN 1995/1996 BXE-9086 BRANCA 12.000,00 

12 MICROONIBUS DUCATO MINIBUS FIAT  UN 2012/2013 OMF-1888 BRANCA 10.000,00 
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ANEXO II 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO) 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA/MG 

Av. José Mol, 216 – 1º andar – Centro 

Mantena/MG 

Ref.: LEILÃO Nº 001/2021 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Através da presente credenciamos o(a) Sr.(a) ............................................................... 

......................................................................................................................................................, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº..................................................................................., e 

inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o 

nº..................................................., para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 

atos necessários à participação desta empresa no certame licitatório, podendo assinar 

documentos, declarações, propostas, e manifestar-se sobre todos os assuntos, inclusive 

interpor e desistir de recursos. 

 

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

 

 

________________________________________________ 

(Assinatura do (s) Representante(s) Legal (ais) 

 

EMPRESA: ......................................................................................................... 

CNPJ/MF. nº ....................................................................................................... 

 

 

 

OBS: As LICITANTES deverão atentar para os poderes conferidos aos Representantes 

Legais no estatuto ou contrato social. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2021 

LEILÃO Nº 001/2021 

 

CARTA DE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO ATRAVÉS DO LEILÃO PÚBLICO Nº 

001/2021, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE MANTENA – MG. 

 

Pela presente CARTA DE ARREMATAÇÃO, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

MANTENA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 18.504.167/0001-55, com sede na 

Av. José Mol, 1º andar, Centro, Mantena, MG, CEP 35290-000, neste ato representado pelo 

Sr. Prefeito Municipal, João Rufino Sobrinho, brasileiro, portador do CPF nº 243.835.036-91, 

CI nº M-1.128.008/SSP-MG, e, de outro lado ___________, portador do CPF nº 

_______________, CI nº ______________, residente ____________, telefone nº 

__________, abaixo assinado, DECLARA TER ENTREGUE E RECEBIDO 

DEFINITIVAMENTE o Veículo _______________________________, arrematado pela 

importância global de R$ ____________ (_____________), através do Leilão Público nº 

001/2021, Processo n° 112/2021, promovido pelo Município de Mantena – MG, no dia 

____/____/2021, por terem sido cumpridas todas as exigências contidas no Edital do referido 

leilão. 

 

DECLARAM, ainda, as partes nada terem a reclamar uma da outra, relativamente ao 

objeto do Leilão Público acima citado. 

 

E, por ser verdade, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os devidos efeitos legais. 

 

Mantena/MG, ___de ___________ de 2021. 

 

__________________________________________ 

MUNICIPIO DE MANTENA – MG 

João Rufino Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

________________________________________ 

ARREMATANTE 

Nome: 
 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: _________________________________          Nome: ________________________________ 
 

CPF: ___________________________________         CPF: __________________________________ 
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ANEXO IV 
  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2021 

LEILÃO Nº 001/2021 

 

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE VEÍCULO 

ARREMATADO ATRAVÉS DO LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021, PROMOVIDO 

PELO MUNICÍPIO DE MANTENA – MG. 

 

Pelo presente AUTORIZO a entrega do veículo abaixo informado arrematado através do 

Leilão Público 001/2021, promovido pelo Município de Mantena/MG no dia __/__/___, ao 

arrematante abaixo identificado. 

 

Mantena/MG, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

__________________________________________ 

Leiloeiro 

MUNICIPIO DE MANTENA – MG 

 

 

MODELO DE RECIBO DE ENTREGA 

 

Pelo presente declaro ter RECEBIDO do MUNICÍPIO DE MANTENA, pessoa jurídica de 

direito público, CNPJ nº 18.504.167/0001-55, com sede na Av. José Mol, 1º andar, Centro, 

Mantena, MG, CEP 35290-000, o Veículo ________________, Placa: _________, Cor 

Predominante: _________, Ano Fab. _______, Ano Mod. ________, Categoria: ______, 

Combustível: _________ e Chassi: ____________, arrematado pela importância de R$ 

__________ (______________), através do Leilão Público nº 001/2021, Processo n° 

112/2021, promovido pelo Município de Mantena – MG, no dia __/__/2021, por terem sido 

cumpridas todas as exigências contidas no Edital do referido Leilão. 

 

E, por ser verdade, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 

presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os devidos efeitos legais. 

 

Mantena/MG, ____ de ___________ de 2021. 

 

__________________________________________ 

MUNICIPIO DE MANTENA – MG 

 

_______________________________________ 

ARREMATANTE 

 

TESTEMUNHAS: 
 

Nome: _____________________________     Nome: ___________________________ 
 

CPF: _______________________________    CPF: _____________________________ 


