
 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

LEILAO N° 01/2021 - PROCESSO N° 53/2021 

 

OBJETO: Alienação de bem móvel, de acordo com as especificações constantes do 

presente edital. 

 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

E-mail:  

Representante:  

RG:  

CPF:  

Cidade/Estado:  

Telefone/fax:  

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

Nova Aliança,........ de ................................ de 2021. 

 

                                    Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre esta Prefeitura do Município de Nova 

Aliança e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter ao Setor 

de Licitações desta, preferencialmente pelo e-mail: licitacao.pmna@gmail.com. 

                                    A não remessa do formulário exime a Prefeitura do Município de Nova Aliança da 

responsabilidade da comunicação por e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer 

reclamação. 

                                   Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicados e ou 

esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 



 

AVISO DE LICITAÇÃO – LEILÃO 

PROCESSO N.º 53/2021 

LEILÃO N.º 01/2021 

EDITAL Nº 01/2021 

 

 

TIPO: MAIOR LANCE. 

O MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 

cidade de Nova Aliança, Estado de São Paulo, à Praça Padre João Nolte, nº 22 - centro, 

inscrita no CNPJ sob nº 45.094.232/0001-94, na forma e nos termos da Lei 8.666/93, com as 

alterações posteriores, pelo presente TORNA PÚBLICO, que às 09:00 horas do dia 19 de 

Agosto de 2021, na Prefeitura Municipal, fará realizar Licitação, MODALIDADE LEILÃO 

nº 01/2021, Processo Licitatório nº 53/2021, visando à alienação de bem móvel, com as 

especificações constantes do presente edital. 

Edital na íntegra: à disposição dos interessados, no Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Nova Aliança, fone (17) 3811-9900, onde poderá ser retirado, mediante 

identificação, endereço, número de telefone, e/ou CNPJ ou CPF, e pelo site: 

www.novaalianca.sp.gov.br. 

 

 

 

Nova Aliança - SP, 28 de Julho de 2021. 

 

 

 

ALINE LELLIS DEVECHI MENIS 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

 



 

MINUTA DE EDITAL 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. O MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA, pessoa jurídica de direito público, com sede 

nesta cidade de Nova Aliança, Estado de São Paulo, à Praça Padre João Nolte, nº 22 - centro, 

inscrita no CNPJ sob nº 45.094.232/0001-94, na forma e nos termos da Lei 8.666/93, com as 

alterações posteriores, pelo presente TORNA PÚBLICO, que às 09:00 horas do dia 19 de 

Agosto de 2021, na Prefeitura Municipal, fará realizar Licitação, MODALIDADE LEILÃO 

01/2021, Processo Licitatório nº 53/2021, visando à alienação de bem móvel, com as 

especificações constantes do presente edital e sob as seguintes condições: 

 

2. DO OBJETO: 

2.1. – Constitui objeto do presente leilão, o bem móvel considerado inservível (obsoleto, fora 

dos padrões, antieconômicos ou irrecuperáveis) ao Município de Nova Aliança, conforme 

descrição abaixo: 

ITEM PLACA ESPECIE/ 

TIPO 

ANO 

FAB/ANO 

MODELO 

MARCA/ 

MODELO 

COR COMBUSTÍVEL CHASSI RENAVAM SETOR NÚM. 

PATRI- 

MÔNIO 

VALOR 

MÍNIMO 

01 FWN 

9293 

PAS/ 

AUTO- 

MÓVEL 

2017/ 

2018 

TOYOTA/ 

COROLLA 

XEI 2.0 

CINZA ÁLCOOL/ 

GASOLINA 

9BRBD3H

E4J03574

64 

0112041946

5 

GABI- 

NETE 

 

7126 

R$ 62.500,00 

 

2.2 - Os valores mínimos para os lances são os indicados acima e estão de acordo com o auto 

de avaliação anexo ao processo. 

 

3 – DO HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO: 

3.1. O leilão será realizado na forma presencial, na sede da Prefeitura Municipal de Nova 

Aliança, sito à Rua Praça Padre João Nolte, nº 22, Nova Aliança-SP. 

 

3.2. O leilão será realizado no dia 19 de Agosto de 2021, com início às 09h00mim. 

 



 

4- DO LOCAL, HORÁRIO E CONDIÇÕES PARA VISITAÇÃO: 

4.1. Os interessados poderão examinar o veículo no horário compreendido das 08h00mim à 

16h00mim, de segunda-feira à sexta-feira, até a data da sessão do Leilão. 

 

4.2. Fica designado como local para visitação do bem, a sede da Prefeitura Municipal de Nova 

Aliança, sito à Praça Padre João Nolte, nº 22, Centro, Nova Aliança – SP.  

 

4.3. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, não sendo de 

responsabilidade do Município de Nova Aliança, quaisquer consertos, reparos, desmonte ou 

mesmo providências com a retirada ou transporte do material arrematado, não cabendo, pois, 

a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou 

extrínsecas. 

 

4.4. Os licitantes deverão examinar detidamente o veículo face às exigências do 

DETRAN/SP, no que se refere a plaquetas, etiquetas autodestrutivas, numeração do motor, 

numeração dos vidros, ano de fabricação, tendo em vista que todo e qualquer bem será 

vendido no estado em que se encontra. Qualquer divergência deverá ser peticionada 

anteriormente ao leilão, não cabendo ao Município qualquer responsabilidade. 

 

4.5. Os interessados poderão nos dias determinados para visitação, vistoriar, examinar, 

levantar condição de documentos, etc., inerente aos bens destinados a leilão, sendo de sua 

inteira responsabilidade fazer as averiguações quanto ao modelo, cor, ano de fabricação, 

potência, problemas mecânicos, nº do motor e chassi, e estar ciente que, caso esse número não 

esteja legível e porventura não sejam originais de fábrica, terão que trocar a peça e remarcá-la 

para posterior regularização junto aos órgãos competentes. Não será permitido colocar o 

veículo em funcionamento durante as visitas. 

 

4.6. O veículo arrematado como SUCATA (se houver), será automaticamente baixado pela 

Divisão de Registro de Veículos, DRV/DETRAN/SP, nos termos do decreto 1.305, de 09 de 



Novembro de 1994, que regulamentou a lei nº 8722, de 27 de Outubro de 1993, que torna 

obrigatória a baixa de veículos vendidos como sucata e dá outras providências. 

 

4.7. Não haverá emissão de qualquer comprovante de vistoria, ficando, cabendo ao licitante 

toda responsabilidade pela análise do objeto, não podendo haver alegação de ignorância da 

situação ou condições em que se encontram os bens leiloados. 

 

4.8. Os arrematantes receberão o bem no estado físico em que se encontram, correndo por 

conta do arrematante toda e qualquer despesa relativa à formalização da transferência de sua 

propriedade junto aos órgãos competentes. 

 

4.9. As despesas decorrentes do reconhecimento da firma do representante da Administração 

aposta no Certificado de Registro do Veículo (Autorização para Transferência) correrão por 

conta do arrematante, conforme os valores cobrados pelo Ofício de Registro Civil das Pessoas 

Naturais.  

 

4.10. A transferência do veículo arrematado deverá ser efetuada dentro de 30 (trinta) dias, 

conforme legislação de trânsito, sob pena das sanções cabíveis. 

 

4.11. No ato do carregamento, o arrematante deverá trazer todos os equipamentos de proteção 

e segurança necessários, não sendo permitida a desmontagem ou transformação dos bens 

arrematados dentro da área em que se encontram localizados. 

 

4.12. A Prefeitura Municipal não se obriga a fornecer pessoal para auxiliar na retirada e 

carregamento do bem do local em que estiver armazenado. 

 

4.13. O bem permanecerá na posse e guarda desta Administração até sua efetiva entrega aos 

adquirentes.  

 



4.14. O bem móvel será leiloado no estado em que se encontra, não cabendo à Prefeitura 

Municipal quaisquer responsabilidades quanto a consertos, reparos ou providências referentes 

ao transporte dos bens leiloados.  

 

5. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E IMPUGNAÇÃO: 

5.1. Impugnações ao leilão deverão ser apresentadas por escrito e deverão ser dirigidas para a 

Comissão de Licitação, até dois dias úteis antes da data do evento, em conformidade com a 

Lei 8.666/93. 

 

5.2. Quaisquer esclarecimentos sobre este Leilão poderão ser solicitados à Comissão de 

Licitação, devendo ser dirigidos ao seu Presidente, e endereçados ao Setor de Licitações.   

 

5.3. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitação no prazo de 02 (dois) dias 

úteis contados da data do apontamento da omissão.  

 

5.4. Das decisões e atos praticados neste Leilão caberá recurso, que deverá ser dirigido à 

autoridade superior àquela que o praticou, por intermédio da Comissão de Licitação, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis contados da data do da publicação da ADJUDICAÇÃO.  

 

5.6. As manifestações facultadas neste item deverão ser protocolizadas junto à Comissão de 

Licitação, situada à Praça Padre João Nolte, nº 22, Nova Aliança. 

 

5.7. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a realização de leilão, as falhas 

ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 

de recurso. 

 

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

6.1. Poderão participar do leilão pessoas físicas maiores ou emancipadas, e pessoas jurídicas 

regularmente constituídas. 

 



6.2. Todos os participantes deverão apresentar à Comissão de Licitação, os seguintes 

documentos: RG e CPF (pessoas físicas); ou Estatuto / Contrato Social e CNPJ (pessoas 

jurídicas), para fins de credenciamento.  

 

6.2.1. Os representantes das pessoas jurídicas participantes, caso não sejam sócios, deverão 

apresentar instrumento de procuração outorgada pelo(s) sócio(s) ou diretor(es) com poderes 

específicos para representá-las no leilão. 

 

6.2.2. Os participantes poderão efetuar seu credenciamento junto à Comissão Licitação na 

data do leilão antes da sessão. 

 

6.2.3. Os participantes deverão solicitar seu credenciamento aos membros da Comissão de 

Licitação na sede da Prefeitura Municipal de Nova Aliança, localizada à Rua Padre João 

Nolte, nº 22, Nova Aliança, São Paulo.   

 

6.3. Não poderão participar da presente Licitação as pessoas vinculadas aos Poderes 

Executivo e Legislativo deste Município, bem como seus parentes até terceiro grau e afins. 

 

6.4. A simples participação no presente leilão público implica na concordância e aceitação de 

todos os termos e condições deste Edital de Leilão Público, bem como submissão as demais 

obrigações legais decorrentes. 

 

7. DO JULGAMENTO E DO VALOR MÍNIMO DO LANCE: 

7.1. O leilão será julgado pelo critério de maior lance, desde que seu valor seja superior ao da 

avaliação. 

 

7.2. Não será permitida a arrematação do bem por valor inferior ao da avaliação. 

 

7.3. Estes valores mínimos foram declinados conforme avaliação prévia. 

 



7.4. O bem será leiloado por Item, podendo ser reiniciado o procedimento para o item que não 

obtiver lances em primeira chamada. 

 

7.5. O item será arrematado pelo participante que ofertar o maior lance. 

 

8. DO TIPO DE LICITAÇÃO: 

8.1. Esta Licitação reger-se-á pelas normas previstas no presente edital e na lei específica. 

 

8.2. No local, dia e horário previsto no preâmbulo deste Edital, será levado a leilão público o 

bem especificado na cláusula primeira, o qual será arrematado por quem oferecer o maior 

lance, igual ou superior ao da avaliação. 

 

9. DO LANCE: 

9.1. O lance visando à arrematação do objeto deste Leilão será oferecido pelo interessado 

durante a sessão especialmente para este fim, na data e hora estabelecida no preâmbulo deste 

Edital. 

 

9.2. O lance deverá ser firme e valioso, oferecendo o valor a partir da oferta inicial do 

leiloeiro ou superior ao lance proposto pelos demais participantes. 

 

10. DO ARREMATANTE: 

10.1. O vencedor do Leilão será aquele declarado pelo Leiloeiro em razão de ter sido 

oferecido o maior lance sem este ser alcançado por outra oferta maior, considerando assim 

arrematante do objeto leiloado. 

 

10.2. O presente Leilão será realizado por intermédio de Leiloeira, Sra. Aline Lellis Devechi 

Menis, designada e nomeada pela Portaria nº 64/2021, de 26 de Julho de 2021. 

 

10.3. Antes de declarar vencedor o participante do maior lance oferecido, o leiloeiro contará 

compassadamente até três, a fim de constatar a inexistência de outra oferta. 

 



10.4. Após a arrematação, que se consuma com a “batida do martelo”, não será aceito em 

nenhuma hipótese a desistência dos arrematantes quanto aos bens arrematados.  

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO:  

11.1. O bem será vendido somente à vista e o leiloeiro deverá orientar o arrematante quanto 

aos procedimentos referentes ao pagamento do bem arrematado, conforme especificado 

abaixo: 

 

11.2. No ato da arrematação presencial, o arrematante entregará 01 (um) cheque em garantia 

de caução ao leiloeiro.  

 

11.3. Em até 24 (vinte e quatro) horas após a arrematação, o arrematante deverá depositar em 

espécie de forma identificada ou transferência eletrônica (TED), o valor integral do lance. 

 

11.4. Por ocasião do pagamento do valor, a Administração fornecerá comprovante de 

pagamento emitido pela leiloeira, constando, dados desta Licitação, descrição do objeto 

alienado, data e valor recolhido. 

 

11.5. É vedado, pagamento em espécie (dinheiro) no local, depósitos em cheque de qualquer 

espécie e auto depósito (tipo caixa-rápido). 

 

11.6. Não haverá restituição total ou parcial de valores pagos pelo arrematante em nenhuma 

hipótese, sendo que o pagamento deverá ser realizado em estrita conformidade com o presente 

edital para que surta os efeitos legais.  

 

11.7. É vedada a compensação de eventuais créditos do arrematante junto à Prefeitura 

Municipal de Nova Aliança, para pagamento dos bens objeto deste leilão. 

 

11.8. Após a arrematação consumada não será aceita a desistência total ou parcial do 

arrematante, sob pena de infringir o Artigo 335 do Código Penal Brasileiro. O arrematante 



ficará responsável pelo pagamento total dos lotes arrematados e só se procederá à entrega de 

qualquer bem após o pagamento de todos. 

 

12. DA RETIRADA DO BEM 

12.1 A retirada do bem arrematado, com todas as suas implicações, inclusive carregamento e 

transporte, correrão por conta e risco do arrematante, que arcará com todos os custos 

necessários. 

 

12.2 A documentação para transferência do veículo será emitida de acordo com os dados 

constantes na Nota de Arrematação, não se admitindo a emissão do referido documento em 

nome de terceiros. 

 

12.3 A retirada do bem arrematado por terceiros só será permitida mediante a apresentação de 

autorização por escrito do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida. 

 

12.4 Não será permitido, nos locais onde estão estocados, realizar nenhum tipo de desmonte, 

adaptação ou manutenção nos bens arrematados. 

 

12.5. O prazo para retirada dos bens arrematados será de no máximo 03 (três) dias úteis após 

o pagamento total do valor arrematado. Após este prazo, o arrematante que não retirar seus 

bens, perderá o direito aquisitivo dos mesmos. 

 

12.6. Os prazos estipulados no item anterior serão contados a partir da efetivação do 

pagamento. 

 

12.7. O bem deverá ser retirado em dias úteis, no horário de 08h00 às 16h00. 

 

12.8. O bem deverá ser retirado pelo arrematante no local designado pela Comissão, mediante 

a apresentação dos documentos, bem como do recibo. 

 



12.9. A não retirada do bem pelo arrematante no prazo estipulado implicará em abandono, 

retornando o bem a depósito para ser leiloado em outra oportunidade, sem direito à restituição 

do valor pago pela arrematante. 

 

13. DA TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS:  

13.1. Para transferência do veículo, o Certificado de Registro do Veiculo (CRV), deve estar 

assinado pelo Município de Nova Aliança. 

 

13.2. Os documentos abaixo relacionados serão emitidos pela Prefeitura Municipal de Nova 

Aliança para a transferência de propriedade do veículo: 

 

13.2.1. CRV devidamente preenchido (Entregue pela Prefeitura de Nova Aliança); 13.2.2. 

Nota de Venda em Leilão (Entregue pelo leiloeiro);  

 

13.3. A Prefeitura se responsabiliza pela entrega dos documentos necessários para 

transferência de propriedade dos veículos naquilo que dela dependa, bem como providenciar 

as assinaturas necessárias. 

 

13.4 O veículo será vendido sem débitos de multas e IPVA.  

 

13.5 Caberá ao arrematante todas as despesas com a transferência dos veículos, inclusive 

quanto a eventuais regularizações exigidas pelos órgãos competentes.  

 

13.6 Considerando que a Prefeitura é isenta de IPVA os arrematantes ficarão responsáveis 

pelo pagamento do IPVA proporcional do ano vigente. 

 

13.7 Veículos que eventualmente não possuam o número de motor registrado na BIN (Base 

Índice Nacional) serão de inteira responsabilidade de regularização por parte dos 

arrematantes. 

 

14. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 



14.1. Os licitantes que descumprirem as cláusulas deste edital estão sujeitos às sanções e 

penalidades previstas neste Edital, bem como, na Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo de outras 

indicadas em legislação específica. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1. Os proponentes que não atenderem as exigências desta Licitação serão automaticamente 

impedidos de participarem. 

 

15.2. Fica reservado o direito à Prefeitura Municipal, de revogar por conveniência 

administrativa ou ainda anular por irregularidade o presente Leilão, sem que caibam 

reclamações ou indenizações por parte dos interessados. 

 

15.3. A Homologação e Adjudicação da presente licitação será feita e compete única e 

exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo. 

 

15.4. Não ocorrendo alienação do bem objeto deste Procedimento, durante a realização do 

Leilão, permanecerá o mesmo, aberto pelo prazo de 30 (trinta) dias), dentro do horário de 

expediente da Prefeitura Municipal. 

 

15.5. A Comissão de Licitação poderá, ainda, desde que devidamente justificados os motivos, 

retirar do Leilão qualquer um dos bens descritos neste Edital. 

 

15.6. Demais informações poderão ser obtidas nesta Prefeitura Municipal de Nova 

Aliança/SP, de segunda a sexta feira no horário regular de funcionamento ou através do 

telefone (17) 3811-9900. 

 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 28 de Julho de 2021. 

 

 

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS 

Prefeito Municipal 


