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EDITAL N.º 001/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 070/2018 

 

 

 

O Município de Palminópolis, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ 01.178.573/0001-72, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Agricultura CNPJ nº 19.602.132/0001-11, sediado a Rua Deputado Antônio Queiroz Barreto, Setor 

Centro, Palminópolis-GO, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará 

realizar licitação, na modalidade LEILÃO, tipo ‘’ MAIOR PREÇO POR LOTE”, com objetivo a 

alienação dos bens semoventes de propriedade do município de Palminópolis, que reger-se-á sob 

as normas da Lei Federal nº. 8.666. de 21 de junho de 1993, demais alterações posteriores, Lei 

Municipal nº 081/PMP/2012, Decreto Municipal nº. 025/PMP/2018, e pelas disposições fixadas 

no citado edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às condições deste Edital, observada ainda 

as disposições da Lei nº 10.406, de 2002, relativa ao Código Civil Brasileiro, no que couber.  

 

O Leilão do tipo ‘’ MAIOR PREÇO POR LOTE’’ será realizada na Fazendinha Municipal, 

próximo ao Lago Municipal, situado na Rua Elpidio de Paula Ribeiro, nº 395, Centro, 

Palminópolis– GO, iniciando-se às 10h00min do dia 11 de Janeiro de 2019 e será conduzida pelo 

Sr. Vilton Pereira da Silva, leiloeiro nomeado através do Decreto nº 158/PMP/2018, com o 

auxílio da Comissão Permanente de Licitação, designados pelo Decreto n° 025/PMP/2018. 

 

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 As informações pertinentes a presente licitação, serão publicadas na imprensa oficial e 

disponibilizadas no site oficial da Prefeitura Municipal, www.palminopolis.go.gov.br, sendo de 

responsabilidade das proponentes acessá-las para obtê-las. 

 

1.2 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília – DF. 

 

1.3 A qualquer momento, a partir da abertura da Licitação, poderá a Comissão de Licitação 

solicitar esclarecimentos, verificar documentos, realizar diligências, bem como outras 

necessidades decorrentes do cumprimento do escopo do processo. 

 

1.4 A Comissão de Licitação tem autonomia para resolver todos os casos omissos, interpretar e 

dirimir dúvidas que porventura possam surgir, bem como aceitar ou não qualquer interpelação 

por parte dos concorrentes. 
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1.5 Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente, inclusive 

membros da Comissão de Licitação, não serão considerados nem aceitos como argumentos para 

reclamações, impugnações ou reivindicações por parte das Proponentes. 

 

1.6 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 

que dele são parte integrante. 

 

II - DO OBJETO 

 

2.1 – Prefeitura Municipal de Palminópolis- Goiás torna público que, no dia, horário e local 

mencionados no, em sessão pública, dará início ao Leilão acima especificado, para a venda dos 

bens semoventes no Anexo I deste Edital. 

 

2.2 - A caracterização do objeto da licitação quanto aos tipos de bens semoventes e demais 

elementos identificadores, assim como a exata definição do LOTE, encontram-se descritas no 

Anexo I do presente Edital. 

 

 

III. DA VISITAÇÃO E EXAME DOS BENS 

 

3.1. Os bens poderão ser examinados na Fazendinha Municipal, próximo ao Lago 

Municipal, situado na Rua Elpidio de Paula Ribeiro, nº 395, Centro, no município de 

Palminópolis, nos 02 dias de Janeiro de 2019 aos 04 dias de Janeiro de 2019, nos seguintes 

horários: das 08h00min às 10h00min horas e das 14h00 min às 17h00min. 

 

3.2. Será permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes, sendo vedados quaisquer outros 

procedimentos de manuseio e/ou experimentação, os quais serão leiloados no estado e condições 

em que se encontram, que se pressupõem conhecidos pelos licitantes por ocasião da realização 

do leilão, não cabendo à Embrapa Tabuleiros Costeiros quaisquer responsabilidades quanto a 

retirada, transporte e impostos. 

 

IV. DOS PARTICIPANTES 

 

4. Poderão participar do presente Leilão pessoas físicas ou jurídicas que se conformem às 

condições estabelecidas neste Edital, na Lei n. 8.666/93 e alterações subsequentes, e na Lei n. 

10.406/2002, relativa ao Código Civil, no couber.  

 

4.1. É vedada a participação, nesta modalidade de licitação, de menores de idade, funcionários do 

Município, de agentes públicos, que tenham os bens, objeto do presente Edital, sob suas 

administrações, direta ou indiretamente, em obediência às previsões do Código Civil Brasileiro, 

Arts. 5.º e 497, incisos II e IV, do disposto no inciso III do art. 9º da Lei n. 8.666, de 21.6.1993; e 

do estabelecido na Lei n. 8.249, de 2.6.1992, em particular concernente à SEÇÃO I, art. 9º, que 

dispõe sobre os Atos de Improbidade Administrativa.  
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V - DA REPRESENTAÇÃO 

 

5.1. PESSOA FÍSICA.  

5.1.1. Diretamente, mediante sua presença pessoal e apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) CPF; 
 
b) Documento de Identidade previsto na Legislação Federal; e 

 

c) Comprovante de emancipação, se for o caso. 

 

5.1.2. Indiretamente, por intermédio de PROCURADOR, formalmente designado em 

Instrumento de Procuração Pública, feita em cartório. 

 

5.2. PESSOA JURÍDICA. 

 

5.2.1. Diretamente, mediante a presença pessoal do licitante, no caso de empresa individual, ou 

de seu representante legal, em ambos os casos, consoante a designação expressa no Contrato 

Social (ou equivalente) e apresentação dos seguintes documentos:  
 

a) CNPJ; e 
 
b) Documento de Identidade previsto na Legislação Federal. 

 

 

VI. DOS LANCES 

 

6. Os bens semoventes serão oferecidos por lote e o preço de cada lote será o valor do maior 

lance verbalmente ofertado. 

6.1. As vendas serão feitas a quem maior lance verbal oferecer, observando no início o limite 

mínimo da avaliação contida no Anexo I deste Edital, que corresponderá ao valor mínimo do 

lance inicial, e a partir daí, cada sucessão de lance será recebido com o incremento de R$ 

29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) ao anterior, em conformidade com a palavra do 

Leiloeiro, que passa a integrar o presente Instrumento. 

 

VII - DAS CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO 

 

7.1. – O licitante deverá ter consciência de que já promoveu todos os exames e vistorias dos bens 

objeto do Leilão, aceitando adquiri-los no estado em que se encontram, bem como isentando o 

Município e o Leiloeiro de quaisquer responsabilidades, inclusive de vícios ocultos, renunciando 

a quaisquer direto ou ação processual, pois, após a “batida do martelo”, a venda será considerada 

perfeita, acabada, irrevogável e irretratável. 
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7.2. É proibido ao licitante do lance vencedor ceder, permutar, vender ou, de qualquer forma, 

negociar os seus lotes arrematados, antes do pagamento.  

 

VIII - DO PAGAMENTO 

 

8.1. A venda será feita À VISTA e o Licitante Arrematante fará o PAGAMENTO por 

Transferência Bancária na Conta Corrente 16072-5, Agência 0515-0, Banco do Brasil, conta 

beneficiária da Prefeitura Municipal de Palminópolis, CNPJ nº 01.178.573/0001-72. 

 

8.2. O Arrematante só poderá retirar os bens semoventes arrematados, após a confirmação, pela 

instituição bancária, do crédito na conta do Município, o que pode ocorrer no prazo de até 24 

horas, no caso de pagamento em dinheiro, ou, de até 72 horas, no caso de pagamento com 

cheque. 

 

8.2.1. O Licitante Arrematante no ato da arrematação deverá repassar ao Leiloeiro ou a sua 

equipe, cheque caução nominais ao Município de Palminópolis no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor do lote arrematado o(s) qua(is) será(ao) recolhido(s) à Tesouraria do 

Município, que, após confirmação do pagamento pela instituição bancária, devolverá ao Licitante 

Arrematante mediante recibo.  

 

8.2.3. Em caso de não confirmação da transferência do crédito na conta do Município no prazo 

do item 8.2, respeitada a forma de pagamento, a venda será rescindida perdendo o arrematante 

em favor do Município a caução em cheque. Verificada a ausência de fundos do cheque caução, 

será levado a Cartório de Protesto, na ocorrência de perdas e danos, ficando o Licitante 

Arrematante terminantemente proibido de participar dos próximos eventos, pois não mais será 

consignado o seu lanço em nenhuma outra oportunidade 

 

8.3. O valor do transporte, taxas de transferências e outras despesas porventura necessárias (que 

venham a incidir sobre a venda dos bens semoventes, inclusive ICMS, despesas com 

desmontagem, carga ou remoção), dentre outras, advindas da arrematação do(s) lote(s), 

transporte e transferência dos bens arrematados, correrão exclusivamente por conta e risco do 

Licitante Arrematante. 

 

IX - DA RETIRADA DOS BENS 

 

9.1. Declarada a venda pelo Município, os animais passarão à conta e risco do(s) participante(s) 

comprador. 

 

9.2. Não serão acatadas quaisquer reclamações posteriores à aceitação dos lances pelo que se 

adverte aos interessados que observem atentamente cada lote de animais. 

 

9.3. O documento para retirada dos bens semoventes arrematados no ‘’ Endereço’’ é constante do 

Anexo II, intitulado Autorização de Retirada de Animais. 
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9.4. Comprovado a quitação do pagamento, o Município emitirá, em favor do(s) participante(s) 

comprador(es), a Autorização de que trata o subitem anterior, que conterá seus dados e as 

informações necessárias à identificação dos bens semoventes adquiridos. 

 

9.5. O(s) participantes(s) comprador(es) deverá(ão) dirigir-se ao ‘’ Endereço’’, para receber a 

Autorização de Retirada de Animais e proceder à remoção, em até 05 (cinco) dias úteis a contar 

da data da emissão da Autorização de Retirada, das _:_ às _:_ e das _:_ às _:_ horas. 

 

9.6. O não cumprimento das obrigações assumidas, assim como a não retirada dos animais 

adquiridos nos prazos fixados, submeterá o(s) comprador(es) ao pagamento de indenização 

correspondente a 10% (dez por cento) de multa sobre o valor da venda e mais 1% (um por cento) 

por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, quando será considerada anulada a alienação. 

 

9.7. Em função da existência de barreiras sanitárias, o(s) participante(s) comprador(es) deve(m) 

atentar para as restrições de entrada de animais em outros Estados, sendo de sua inteira 

responsabilidade a observância da legislação aplicada ao local de destino dos semoventes 

adquiridos. 

 

9.8. Ao Município de Palminópolis não cabe quaisquer responsabilidades pela inobservância, por 

parte do(s) comprador(es), do disposto no subitem anterior. 

 

 

 

X. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS 

 

10.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital por irregularidade na aplicação da 

Lei Federal nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a sessão pública, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 

03 (três) dias úteis. 

 

10.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de licitação perante a administração 

o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as 

propostas. 

 

10.3. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 

licitante. 

 

10.4. As impugnações deverão ser entregues/protocoladas no Setor de Protocolo localizado na 

sede da Prefeitura Municipal de Palminópolis, situada na Rua Elpídio de Paula Ribeiro - Go, nº 

395 Centro, CEP: 75.990-000, Palminópolis– GO, no município de Palminópolis/GO, no horário 

de expediente das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00, não sendo admitidas entregas/protocolos 

por fax ou via correio eletrônico. 
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10.5. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

10.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 

CPL até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, no 

endereço indicado no Edital. 

 

10.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela CPL serão entranhados 

nos autos do processo licitatório e divulgados no site da Prefeitura Municipal endereço: 

www.palminopolis.go.gov.br, disponível para consulta por qualquer interessado. 

 

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 – O Prefeito Municipal da Cidade de Palminópolis, no uso de suas atribuições, poderá 

revogar este procedimento em face de razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anular por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 

escrito e fundamentado; 
 
11.2 – Ao Município reserva-se o direito de disponibilizar, agrupar e retirar o(s) bens 

semoventes, inclusive durante o Leilão e desde que antes de concluído o arremate, sem que caiba 

nenhum direito de reclamação ou indenização aos licitantes; 
 
11.3 – As vendas serão realizadas em caráter irrevogável e irretratável, não cabendo ao Licitante 

Arrematante qualquer atitude de recusa, pedido de redução de preços ou solicitação de qualquer 

vantagem não prevista neste Edital. 
 
11.4 – Os que participarem do leilão obrigam-se de forma definitiva e irrecorrível, a acatar as 

disposições deste Edital e de seus Anexos (Relação de Bens Semoventes por Lotes - Autorização 

de Retirada de Animais), as quais são tidas como do conhecimento de todos, não cabendo, como 

motivo para eventual não cumprimento das obrigações deles decorrentes, a alegação do seu 

desconhecimento. 
 
11.5 – Quaisquer pendências que venham a ser constatadas, no decorrer do Leilão, serão 

resolvidas, imediata e exclusivamente, pelo Leiloeiro. Uma vez “batido o martelo”, a venda será 

dada como concluída, não cabendo, por conseguinte, reclamações posteriores. 

 

11.6 – Outras pendências que possam vir a ocorrer, após o Leilão, serão resolvidas, 

administrativamente, pela Secretaria de Administração, através da Comissão Permanente de 

Licitação. 
 
11.7 – Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos ao artigo 335 do Código Penal 

Brasileiro: 
 
Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. 
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Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, 

promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; 

afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 

fraude ou oferecimento de vantagem:   
 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à violência.  
 

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da 

vantagem oferecida. 
 
11.8 – É vedada a participação de compradores que se encontrem inadimplentes com o 

Município de Palminópolis. 
 
11.9 – Em nenhuma hipótese serão aceitas desistências do(s) adquirente(s) do(s) lote(s) ou 

justificativa de desconhecimentos das cláusulas deste Edital, com vistas a se eximir(em) de 

obrigações geradas pelo presente Edital. 
 
 
11.10 – As dúvidas na interpretação deste Edital poderão ser dirimidas junto à Prefeitura de 

Palminópolis, pessoalmente no Departamento de Licitação ou pelo telefone: 0(64)36751167 em 

dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de expediente, compreendido entre 

07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, horário local. 
 
11.11 – Será lavrada ATA dos trabalhos realizados, assim que encerrar o Leilão. 
 
11.12 – Fica eleito o foro da Comarca de Turvânia, Estado de Goiás para dirimir dúvidas, 

divergências e resoluções decorrentes da realização do presente Leilão. 
 
11.13. São partes integrantes deste Edital: 
 

a) Anexo I - Definição dos LOTES; 

b) Anexo II – Autorização para Retirada dos Animais. 

 

 

Palminópolis,  Goiás, aos 26 dias do mês de Dezembro de 2018. 

 

 

_____________________________________________ 

Tháfilla Yngredd Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO SEMOVENTES 

Anexo I - Definição dos LOTES 

 

 

Conforme §5º do Art. 22 da Lei 8.666/93, o leilão é a modalidade de licitação 

indicada para venda/alienação de bens móveis inservíveis, objeto desta licitação. 

 

1. OBJETO. 
 

1.1. A presente licitação, tem como objetivo a alienação dos bens semoventes de 

propriedade do município de Palminópolis-Go. 

 

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS A SEREM ALIENADOS E 
AVALIAÇÃO DOS BENS. 

 

Único Lote  

Descrição Quant. de Animais Preço Mínimo 

Vacas com mais de 36 meses 13  

R$ 29.500,00 

(vinte e nove mil e 

quinhentos reais) 

Touro de 25 á 36 meses 01 

Novilha de 25 á 36 meses 01 

Bezerro de 0 á 12 meses 08 

 

2.1. Os bens só poderão ser vendidos por preço igual ou superior ao de avaliação conforme 

artigo 22, § 5º da Lei 8666/93. 
 

2.2. Os itens acima especificados serão vendidos no estado e condições em que se 

encontram, pressupondo–se que tenham sido previamente examinados pelos interessados, 

não cabendo, portanto, quaisquer reclamações posteriores quanto ao seu estado e condições. 

 

Palminópolis, Goiás, aos 26 dias do mês de Dezembro de 2018. 

 

 

_____________________________________________ 

Tháfilla Yngredd Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
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ANEXO II 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE ANIMAIS 
 

 

 

Confirmado o pagamento efetuado pelo 

comprador_____________________. CNPJ/CPF nº ________________________, em razão 

da aquisição de semovente(s) no Leilão n.º ____/____ , fica o mesmo autorizado a retirar, 

até o dia ______/______/2018, conforme prazo estabelecido no subitem 11.5 do edital, o(s) 

lote(s) de número (s)______________________. 

 

 

 

__________________________, ___ de ____________ de 2019. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

LUCIANO BOMTEMPO GONÇALVES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 


