
 

EDITAL DE LEILÃO Nº001/201

 

 

O MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, ESTADO DE GOIÁS

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 02.024933/0001

centro, Itapirapuã, Estado de Goiás, através da Prefeita Municipal 

OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legai

17 da lei 8.666/93 e Leis nº 1.088/2018 e 1089/2018, determina abertura do procedimento licitatório a 

ser realizado pelo Presidente da Comissão de Licitação. Torna público, ainda, que realizará 

DO TIPO MAIOR LANCE, ON LINE através do sitio 

de março de 2019,e PRESENCIAL na Garagem Municipal, à Avenida Alfredo Nasser, quadra 60, 

lotes 27 e 28 (em frente o Banco do Brasil), a partir das 9:00h (horário de Brasília

março de 2019, para venda de máquinas, veículos e sucatas inservíveis para a administração, será 

realizado e Presidido pelo leiloeiro oficial, 

de Goiás sob o nº 008/95, assistido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída 

pelo Decreto nº 216/2018. Este EDITAL está disponível aos interessados nos sites 

http://itapirapua.go.gov.br/transparencia

através dos telefones (62) 3374-1221 ou (64) 3674

 

1- DO OBJETO 

Os objetos deste Processo de Leilão são máquinas, veículos e sucatas inservíveis à municipalidade, 

individualmente descritos no ANEXO I deste EDITAL, ond

de cada lote, excluídas as despesas com taxas e impostos de cada veículo. 

2 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO

2.1 – O leilão será realizado no dia 2

Municipal, à Avenida Alfredo Nasser, quadra 60, lotes 27 e 28 (em frente o Banco do Brasil).

2.2 – Será possível a apresentação de lances ON LINE através do sitio 
partir do dia 19 de março de 2019.
 
2.3 - As sessões presencial e on-line se encerrarão simultaneamente.

3 - DATA E LOCAL DE VISITAÇÃO

3.1 – Os bens objeto do presente Leilão estarão à disposição dos interessados para visitação e exame 

até dia 21 de março de 2019, no 

 

 

EDITAL DE LEILÃO Nº001/2019. 

O MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito publico 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 02.024933/0001-44, com sede à Praça Marechal Rondon nº 47, 

centro, Itapirapuã, Estado de Goiás, através da Prefeita Municipal ZÉLIA CAMELO DE 

, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 

17 da lei 8.666/93 e Leis nº 1.088/2018 e 1089/2018, determina abertura do procedimento licitatório a 

ser realizado pelo Presidente da Comissão de Licitação. Torna público, ainda, que realizará 

, ON LINE através do sitio www.innovaleiloes.com.br

,e PRESENCIAL na Garagem Municipal, à Avenida Alfredo Nasser, quadra 60, 

Banco do Brasil), a partir das 9:00h (horário de Brasília

para venda de máquinas, veículos e sucatas inservíveis para a administração, será 

residido pelo leiloeiro oficial, Vilton Pereira da Silva, matriculado 

de Goiás sob o nº 008/95, assistido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída 

. Este EDITAL está disponível aos interessados nos sites 

pirapua.go.gov.br/transparencia e www.innovaleiloes.com.br, com maiores informaçõ

1221 ou (64) 3674-2019 / (64) 99936-7641 (Whatsapp)

Processo de Leilão são máquinas, veículos e sucatas inservíveis à municipalidade, 

individualmente descritos no ANEXO I deste EDITAL, onde, também, constará o valor de A

de cada lote, excluídas as despesas com taxas e impostos de cada veículo.  

DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO 

O leilão será realizado no dia 28 de março de 2019, às 9:00h (Horário de Brasília), na Garagem 

Municipal, à Avenida Alfredo Nasser, quadra 60, lotes 27 e 28 (em frente o Banco do Brasil).

entação de lances ON LINE através do sitio www.innovaleiloes.com.br
. 

line se encerrarão simultaneamente. 

DATA E LOCAL DE VISITAÇÃO 

Os bens objeto do presente Leilão estarão à disposição dos interessados para visitação e exame 

o horário de 07:00hs às 11:00h e das 13:00 à

, pessoa jurídica de direito publico 

44, com sede à Praça Marechal Rondon nº 47, 

ZÉLIA CAMELO DE 

s, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 

17 da lei 8.666/93 e Leis nº 1.088/2018 e 1089/2018, determina abertura do procedimento licitatório a 

ser realizado pelo Presidente da Comissão de Licitação. Torna público, ainda, que realizará LEILÃO 

www.innovaleiloes.com.br, a partir do dia 19 

,e PRESENCIAL na Garagem Municipal, à Avenida Alfredo Nasser, quadra 60, 

Banco do Brasil), a partir das 9:00h (horário de Brasília-DF) do dia 28 de 

para venda de máquinas, veículos e sucatas inservíveis para a administração, será 

, matriculado na Junta Comercial 

de Goiás sob o nº 008/95, assistido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída 

. Este EDITAL está disponível aos interessados nos sites 

, com maiores informações 

7641 (Whatsapp). 

Processo de Leilão são máquinas, veículos e sucatas inservíveis à municipalidade, 

e, também, constará o valor de Avaliação 

, às 9:00h (Horário de Brasília), na Garagem 

Municipal, à Avenida Alfredo Nasser, quadra 60, lotes 27 e 28 (em frente o Banco do Brasil). 

www.innovaleiloes.com.br, à 

Os bens objeto do presente Leilão estarão à disposição dos interessados para visitação e exame 

0 às 17:00h, na Garagem 



 
Municipal, à Avenida Alfredo Nasser, quadra 60, lotes 27 e 2

3.2 – Será possível a apresentação de lances ON LINE através do sitio 

partir do dia 19 de março de 2019.

 
3.3 - As sessões presencial e on-line s

3.4 – Os bens serão leiloados nas condições em que se encontram e a alegação de que o estado de 

conservação do veículo na retirada após a arrematação não é o mesmo das imagens meramente 

ilustrativas, não ensejará no cancelamen

 

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 – Poderá participar deste processo qualquer interessado, sendo condição obrigatória o 

cadastramento antecipado através do site 

do dia 28 de março de 2019. 

a) Pessoa Física: 

a.1 - Documento de Identidade com foto;

a.2 - CPF; 

a.3 - Comprovante de endereço. 

b) Pessoa Jurídica: 

b.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; ato 

em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou 

documento que substitua conforme o enquadramento jurídico e tributário do participante; (original ou 

cópia autenticada). 

b.2 - Comprovante de Inscrição no CNPJ;

b.3 - Comprovante de endereço. 

4.2 – Caso o licitante seja representado por procuração, deverá ser específica, podendo o instrumento 

ser público ou com firma reconhecida no cartório, acompanhada dos documentos previstos no item 3.1 

(alínea a ou b, conforme o caso), bem como, docum

CPF (original) do procurador. 

4.3 – Estão impedidos de participar do presente Leilão os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, o Leiloeiro, menores de 18 (dezoito) anos e pessoas declaradas inidônea

4.6 – Os lances serão oferecidos p

 

Municipal, à Avenida Alfredo Nasser, quadra 60, lotes 27 e 28 (em frente o Banco do Brasil).

Será possível a apresentação de lances ON LINE através do sitio www.innovaleiloes.com.br

. 

line se encerrarão simultaneamente. 

Os bens serão leiloados nas condições em que se encontram e a alegação de que o estado de 

conservação do veículo na retirada após a arrematação não é o mesmo das imagens meramente 

ilustrativas, não ensejará no cancelamento da arrematação. 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Poderá participar deste processo qualquer interessado, sendo condição obrigatória o 

cadastramento antecipado através do site www.innovaleiloes.com.br, ou no local do leilão até às 8:30h 

Documento de Identidade com foto; 

Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou 

documento que substitua conforme o enquadramento jurídico e tributário do participante; (original ou 

Comprovante de Inscrição no CNPJ; 

Caso o licitante seja representado por procuração, deverá ser específica, podendo o instrumento 

ser público ou com firma reconhecida no cartório, acompanhada dos documentos previstos no item 3.1 

(alínea a ou b, conforme o caso), bem como, documento pessoal de identificação com foto (original) e 

Estão impedidos de participar do presente Leilão os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, o Leiloeiro, menores de 18 (dezoito) anos e pessoas declaradas inidônea

s presencialmente a partir do preço mínimo ava

8 (em frente o Banco do Brasil). 

www.innovaleiloes.com.br, à 

Os bens serão leiloados nas condições em que se encontram e a alegação de que o estado de 

conservação do veículo na retirada após a arrematação não é o mesmo das imagens meramente 

Poderá participar deste processo qualquer interessado, sendo condição obrigatória o 

, ou no local do leilão até às 8:30h 

constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou 

documento que substitua conforme o enquadramento jurídico e tributário do participante; (original ou 

Caso o licitante seja representado por procuração, deverá ser específica, podendo o instrumento 

ser público ou com firma reconhecida no cartório, acompanhada dos documentos previstos no item 3.1 

ento pessoal de identificação com foto (original) e 

Estão impedidos de participar do presente Leilão os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, o Leiloeiro, menores de 18 (dezoito) anos e pessoas declaradas inidôneas e incapazes. 

avaliado, considerando-se 



 
vencedor o licitante que houver feito a maior oferta.

4.7 – Na sucessão de lances, o incremento mínimo será ser fixada pelo leiloeiro, para c

 

5 - DOS LANCES: 

5.1 - Os lances poderão ser ofertados de maneira:

5.2 - Eletrônica:  

5.2.1 - A partir do dia 

no sistema, por meio de acesso identificado e fornecido sob 

leiloeiro, o interessado poderá enviar lance antecipadamente à sessão pública, no lote de 

seu interesse, deixando

5.2.2 - Durante a sessão pública também poderão ser ofertados lances que serão 

registrados em tempo real;

5.2.3 - Se a participante não estiver logado no momento da sessão pública, concorrerá com 

o lance registrado; 

5.2.4 - Não haverá ressarcimento moral, material ou qualquer tipo de responsabilidade por 

eventuais falhas na sessão online.

 

5.3 - Presencial: 

5.3.1 - A partir das 09h00 do dia 

integralmente às condições dispostas neste edital de leilão. 

5.3.2 - O participante deverá mostrar interesse ao leiloeiro e declarar o valor do seu la

 

5.4 - Para acompanhamento do leilão e participação de forma online e presencial, deverão os 

interessados efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro ou de forma presencial no local do evento, 

com a documentação necessária, bem como anuir às regras d

leiloeiro para obtenção de “login” e “senha”, o qual validará e homologará os lances em conformidade 

com as disposições do edital.  

5.5 - Os lances serão oferecidos verbalmente e através do site a partir do preço mínimo 

para o lance inicial, considerando-

5.6 - Na sucessão de lances, a diferença não poderá ser inferior ao determinado e aceito pelo leiloeiro; 

6 – DO LEILOEIRO 

6.1 – O Leilão será realizado pelo Leiloeiro Oficial 

Junta Comercial do Estado de 

 

vencedor o licitante que houver feito a maior oferta. 

Na sucessão de lances, o incremento mínimo será ser fixada pelo leiloeiro, para c

Os lances poderão ser ofertados de maneira: 

A partir do dia 19 de março de 2019, após estar devidamente habilitado a participar 

no sistema, por meio de acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do 

leiloeiro, o interessado poderá enviar lance antecipadamente à sessão pública, no lote de 

seu interesse, deixando-o registrado no sistema; 

Durante a sessão pública também poderão ser ofertados lances que serão 

dos em tempo real; 

Se a participante não estiver logado no momento da sessão pública, concorrerá com 

Não haverá ressarcimento moral, material ou qualquer tipo de responsabilidade por 

eventuais falhas na sessão online. 

A partir das 09h00 do dia 28 de março de 2019, estando os interessados sujeitos 

integralmente às condições dispostas neste edital de leilão.  

O participante deverá mostrar interesse ao leiloeiro e declarar o valor do seu la

Para acompanhamento do leilão e participação de forma online e presencial, deverão os 

interessados efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro ou de forma presencial no local do evento, 

com a documentação necessária, bem como anuir às regras de participação dispostas no site do 

leiloeiro para obtenção de “login” e “senha”, o qual validará e homologará os lances em conformidade 

Os lances serão oferecidos verbalmente e através do site a partir do preço mínimo 

-se vencedor o licitante que houver feito o maior lance; 

Na sucessão de lances, a diferença não poderá ser inferior ao determinado e aceito pelo leiloeiro; 

o pelo Leiloeiro Oficial VILTON PEREIRA DA SILVA

e Goiás – JUCEG, sob o nº 008/95 e F

Na sucessão de lances, o incremento mínimo será ser fixada pelo leiloeiro, para cada lote. 

pós estar devidamente habilitado a participar 

exclusiva responsabilidade do 

leiloeiro, o interessado poderá enviar lance antecipadamente à sessão pública, no lote de 

Durante a sessão pública também poderão ser ofertados lances que serão 

Se a participante não estiver logado no momento da sessão pública, concorrerá com 

Não haverá ressarcimento moral, material ou qualquer tipo de responsabilidade por 

, estando os interessados sujeitos 

O participante deverá mostrar interesse ao leiloeiro e declarar o valor do seu lance; 

Para acompanhamento do leilão e participação de forma online e presencial, deverão os 

interessados efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro ou de forma presencial no local do evento, 

e participação dispostas no site do 

leiloeiro para obtenção de “login” e “senha”, o qual validará e homologará os lances em conformidade 

Os lances serão oferecidos verbalmente e através do site a partir do preço mínimo estabelecido 

se vencedor o licitante que houver feito o maior lance;  

Na sucessão de lances, a diferença não poderá ser inferior ao determinado e aceito pelo leiloeiro;  

VILTON PEREIRA DA SILVA, matriculado na 

 FAEG/89, estabelecido 



 
profissionalmente na Avenida Oeste, quadra 16, lote 01, Setor Pedro Gonçalves Filho, Iporá (GO), 

telefones nº (64) 3674-2019 / (64) 98402

7 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 – O pagamento do bem arrematado deverá ocorrer integralmente, por depósito bancário no valor 

do lance, conforme orientações do leiloeiro

transferência eletrônica (Doc/Ted) ou através de cheque nominativo de emissão do próprio 

arrematante ou do seu procurador legal, fica este obrigado a pagar no ato da arrematação o percentual 

de 5% (cinco por cento) ao leiloeiro, conforme previsto no item anterior, além de taxas 

administrativas previstos no item 10.1.

7.3 – O pagamento do valor do lance vencedor de

Corrente: 13.775-8, Leilão Público,

8 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS BENS

8.1 – A retirada dos bens somente será autorizada pela Administração Municipal a partir de 5 (cinco) 

dias após o Leilão, com prazo máximo para retirada de 20 (vinte) dias

com a comprovação de transferência dos veículos junto ao DETRAN

efetivo pagamento dos valores ao município e ao Leiloeiro.

8.2 – Os interessados deverão fazer a vistoria 

as condições de cada bem, uma vez que os mesmos serão entregues nas condições em que se 

encontram, não sendo admitida qualquer reclamação posterior

responsabilidades após a entrega da nota do leilão.

8.3 - As despesas com transferências dos veículos serão de responsabilidade do arrematante, inclusive 

os veículos recebidos como doação, sendo o arrematante obrigado a realizar duas transferências

todas as despesas acessórias, sendo a primeira

recebeu a doação) e posteriormente para o arrematante

8.4 - Os Veículos doados que tiverem destinos diferentes do item acima referidos serão de exclusiva 

responsabilidade do arrematante, tanto na esfera criminal quanto administrativa e civil. 

8.5 – Para efeito de transferência, serão entregues ao Arrematante somente a nota de leilão.

9 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES

9.1 - Estarão sujeitas às sanções e penalidades previstas na Lei 8.

as pessoas físicas e jurídicas que participarem do leilão;

9.2 - O arrematante que deixar de cumprir os dispositivos contidos neste Edital, será considerado 

inadimplente bem como submetido às sanções administrativas pre

Lei 8.666, de 1993, ficando este o

 

profissionalmente na Avenida Oeste, quadra 16, lote 01, Setor Pedro Gonçalves Filho, Iporá (GO), 

2019 / (64) 98402-0063, (64) 9936-7641 e-mail viltonpereira1@gmail.com.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento do bem arrematado deverá ocorrer integralmente, por depósito bancário no valor 

do lance, conforme orientações do leiloeiro no local do evento, em moeda corrente nacional, 

transferência eletrônica (Doc/Ted) ou através de cheque nominativo de emissão do próprio 

arrematante ou do seu procurador legal, fica este obrigado a pagar no ato da arrematação o percentual 

cento) ao leiloeiro, conforme previsto no item anterior, além de taxas 

administrativas previstos no item 10.1. 

O pagamento do valor do lance vencedor deverá ser depositado na Agência 2174

blico, Banco do Brasil, em nome da Prefeitura Municipal de Itapirapuã.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS BENS 

A retirada dos bens somente será autorizada pela Administração Municipal a partir de 5 (cinco) 

dias após o Leilão, com prazo máximo para retirada de 20 (vinte) dias após a realização do mesmo, 

com a comprovação de transferência dos veículos junto ao DETRAN-GO (quando for o caso) e o 

efetivo pagamento dos valores ao município e ao Leiloeiro. 

Os interessados deverão fazer a vistoria “in loco” no período indicado neste edital para verificar 

as condições de cada bem, uma vez que os mesmos serão entregues nas condições em que se 

encontram, não sendo admitida qualquer reclamação posterior, se eximindo o Leiloeiro de quaisquer 

s a entrega da nota do leilão. 

As despesas com transferências dos veículos serão de responsabilidade do arrematante, inclusive 

os veículos recebidos como doação, sendo o arrematante obrigado a realizar duas transferências

, sendo a primeira transferência para o município de Itapirapuã (órgão que 

recebeu a doação) e posteriormente para o arrematante. 

Os Veículos doados que tiverem destinos diferentes do item acima referidos serão de exclusiva 

matante, tanto na esfera criminal quanto administrativa e civil. 

Para efeito de transferência, serão entregues ao Arrematante somente a nota de leilão.

DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

Estarão sujeitas às sanções e penalidades previstas na Lei 8.666, de 1993 e suas alterações todas 

as pessoas físicas e jurídicas que participarem do leilão; 

O arrematante que deixar de cumprir os dispositivos contidos neste Edital, será considerado 

inadimplente bem como submetido às sanções administrativas previstas nos incisos I e II, do art. 87 da 

te obrigado a pagar o valor da comissão devid

profissionalmente na Avenida Oeste, quadra 16, lote 01, Setor Pedro Gonçalves Filho, Iporá (GO), 

mail viltonpereira1@gmail.com. 

O pagamento do bem arrematado deverá ocorrer integralmente, por depósito bancário no valor 

no local do evento, em moeda corrente nacional, 

transferência eletrônica (Doc/Ted) ou através de cheque nominativo de emissão do próprio 

arrematante ou do seu procurador legal, fica este obrigado a pagar no ato da arrematação o percentual 

cento) ao leiloeiro, conforme previsto no item anterior, além de taxas 

verá ser depositado na Agência 2174-1, Conta 

em nome da Prefeitura Municipal de Itapirapuã. 

A retirada dos bens somente será autorizada pela Administração Municipal a partir de 5 (cinco) 

após a realização do mesmo, 

GO (quando for o caso) e o 

no período indicado neste edital para verificar 

as condições de cada bem, uma vez que os mesmos serão entregues nas condições em que se 

, se eximindo o Leiloeiro de quaisquer 

As despesas com transferências dos veículos serão de responsabilidade do arrematante, inclusive 

os veículos recebidos como doação, sendo o arrematante obrigado a realizar duas transferências e 

para o município de Itapirapuã (órgão que 

Os Veículos doados que tiverem destinos diferentes do item acima referidos serão de exclusiva 

matante, tanto na esfera criminal quanto administrativa e civil.  

Para efeito de transferência, serão entregues ao Arrematante somente a nota de leilão. 

666, de 1993 e suas alterações todas 

O arrematante que deixar de cumprir os dispositivos contidos neste Edital, será considerado 

vistas nos incisos I e II, do art. 87 da 

vida ao Leiloeiro e ainda 



 
sujeito às penalidades indicadas na Lei nº 8.666, de 1993;

9.3 - As sanções previstas são aplicáveis também às empres

praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrem não possuir 

idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados 

conforme art. 88, inciso II da Lei 8.666, de 1993;

10 - DA COMISSÃO DO LEILOEIRO

10.1 – No ato da arrematação o ARREMATANTE vencedor pagará, a título de comissão do leiloeiro, 

a importância correspondente de 5% (Cinco por cento) do valor do lanço. Os arrematantes pagarão 

ainda as despesas administrativas no valor de R$ 100,00 por lote arrematado, com valor até R$ 

1.999,00; R$ 250,00 por lote arrematado, com valor até R$ 9.999,00; R$ 300,00, para 

iguais ou superiores a R$ 10.000,00 até R$ 19.999,99; R$ 600,00 por lote arrema

valor acima de R$ 20.000,00. 

11 – IMPUGNAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

10.1 - As impugnações referentes ao edital poderão ser feitas por qualquer pessoa, no prazo de até 02 

(dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

10.2 -As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, protocolado o original, junto ao Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Itapirapuã 

10.3 -Os pedidos de esclarecimentos ou impugnações referentes a este processo licitatório deve

enviados à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, devidamente protocolado junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Itapirapuã 

– GO, nos termos da Lei 8666/93, e após o leil

tratadas diretamente com a Prefeitura de Itapirapuã.

10.4-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12 – DAS CONDIÇÕES GERAIS

11.1 – A participação dos licitantes no Leilão implica na inteira aceitação de todas as condições do 

presente Edital e demais disposições legais, especialmente a Lei 8.666/93, com suas alterações 

posteriores. 

11.2 – No ato de cada arremate o Leiloeiro recolherá a documentação do ar

final, se comprove a habilitação e assinatura do Termo de Compromisso de Compra e Venda.

11.3 – A não retirada do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias após o prazo final acarretará em 

multa diária à base de 0,5% (zero, cinco po

11.4 – O comprador que emitir cheque sem fundos, sustar seu pagamento ou através de qualquer 

artifício frustrar o seu recebiment

 

sujeito às penalidades indicadas na Lei nº 8.666, de 1993; 

As sanções previstas são aplicáveis também às empresas e aos profissionais que tenham 

praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrem não possuir 

idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados 

8.666, de 1993; 

DA COMISSÃO DO LEILOEIRO 

No ato da arrematação o ARREMATANTE vencedor pagará, a título de comissão do leiloeiro, 

a importância correspondente de 5% (Cinco por cento) do valor do lanço. Os arrematantes pagarão 

administrativas no valor de R$ 100,00 por lote arrematado, com valor até R$ 

1.999,00; R$ 250,00 por lote arrematado, com valor até R$ 9.999,00; R$ 300,00, para 

a R$ 10.000,00 até R$ 19.999,99; R$ 600,00 por lote arrema

IMPUGNAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E RECURSOS 

As impugnações referentes ao edital poderão ser feitas por qualquer pessoa, no prazo de até 02 

(dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública. 

As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, protocolado o original, junto ao Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Itapirapuã – GO. 

Os pedidos de esclarecimentos ou impugnações referentes a este processo licitatório deve

enviados à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, devidamente protocolado junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Itapirapuã 

, e após o leilão, todas as dúvidas referentes ao processo deverão ser 

tratadas diretamente com a Prefeitura de Itapirapuã. 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

licitantes no Leilão implica na inteira aceitação de todas as condições do 

presente Edital e demais disposições legais, especialmente a Lei 8.666/93, com suas alterações 

No ato de cada arremate o Leiloeiro recolherá a documentação do ar

final, se comprove a habilitação e assinatura do Termo de Compromisso de Compra e Venda.

A não retirada do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias após o prazo final acarretará em 

multa diária à base de 0,5% (zero, cinco por cento) do valor do arremate por dia de atraso.

O comprador que emitir cheque sem fundos, sustar seu pagamento ou através de qualquer 

ento terá sua venda cancelada, pagará multa d

as e aos profissionais que tenham 

praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrem não possuir 

idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados 

No ato da arrematação o ARREMATANTE vencedor pagará, a título de comissão do leiloeiro, 

a importância correspondente de 5% (Cinco por cento) do valor do lanço. Os arrematantes pagarão 

administrativas no valor de R$ 100,00 por lote arrematado, com valor até R$ 

1.999,00; R$ 250,00 por lote arrematado, com valor até R$ 9.999,00; R$ 300,00, para lotes de valores 

a R$ 10.000,00 até R$ 19.999,99; R$ 600,00 por lote arrematado, para lotes de 

As impugnações referentes ao edital poderão ser feitas por qualquer pessoa, no prazo de até 02 

As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, protocolado o original, junto ao Protocolo 

Os pedidos de esclarecimentos ou impugnações referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, devidamente protocolado junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Itapirapuã 

ão, todas as dúvidas referentes ao processo deverão ser 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

licitantes no Leilão implica na inteira aceitação de todas as condições do 

presente Edital e demais disposições legais, especialmente a Lei 8.666/93, com suas alterações 

No ato de cada arremate o Leiloeiro recolherá a documentação do arrematante para que no 

final, se comprove a habilitação e assinatura do Termo de Compromisso de Compra e Venda. 

A não retirada do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias após o prazo final acarretará em 

r cento) do valor do arremate por dia de atraso. 

O comprador que emitir cheque sem fundos, sustar seu pagamento ou através de qualquer 

 de 10% (dez por cento) 



 
sobre o valor da arrematação, constituindo

fim de cobrança judicial e inscrição na Dívida Ativa do Município, assim como, os 5% (cinco por 

cento) e taxas devidos ao leiloeiro, acrescido de multa de 50% do valor 

11.5 – A Prefeitura Municipal de Itapirapuã 

fornecimento a nenhum dos licitantes, caso ocorra algum motivo ou fato excepcional ou imprevisível, 

a critério da Comissão Permanente de Licitação ou do Pref

11.6 – Reserva-se igualmente o direito de, a qualquer tempo, anular ou revogar, reduzir valores de 

acordo com o princípio da razoabilidade, ou transferir a presente licitação por conveniência 

administrativa ou por interesse público, sem que

indenização de qualquer espécie. 

11.7 – Os anexos são partes integrantes deste Edital.

11.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

11.9 – O foro para dirimir questões 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.10 - Para tornar público, lavrou

Municipal e seu extrato, publicado no jornal

dos Municípios,  e amplamente divulgado nos sites da região bem como no site do leiloeiro.

 

Mais informações sobre o presente Leilão Público, bem como cópia do presente Edital e anexos

poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Itapirapuã 

1221, (64) 3674-2019, (64) 99936

http://itapirapua.go.gov.br/transparencia

 

Itapirapuã – GO, 26 de fevereiro de 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

a arrematação, constituindo-se esta obrigação em dívida líquida e certa e exigível para 

fim de cobrança judicial e inscrição na Dívida Ativa do Município, assim como, os 5% (cinco por 

cento) e taxas devidos ao leiloeiro, acrescido de multa de 50% do valor apurado.

A Prefeitura Municipal de Itapirapuã – GO, se reserva o direito de não adjudicar o 

fornecimento a nenhum dos licitantes, caso ocorra algum motivo ou fato excepcional ou imprevisível, 

a critério da Comissão Permanente de Licitação ou do Prefeito Municipal. 

se igualmente o direito de, a qualquer tempo, anular ou revogar, reduzir valores de 

acordo com o princípio da razoabilidade, ou transferir a presente licitação por conveniência 

administrativa ou por interesse público, sem que caiba aos licitantes o direito a reclamação ou 

Os anexos são partes integrantes deste Edital. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Itapirapuã/GO, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Para tornar público, lavrou-se o presente Edital que será fixado no Placar da Prefeitura 

cado no jornal Hoje e Diário Oficial do Estado de Goiás

e amplamente divulgado nos sites da região bem como no site do leiloeiro.

Mais informações sobre o presente Leilão Público, bem como cópia do presente Edital e anexos

poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Itapirapuã – Go, ou pelos fones (62) 3374

2019, (64) 99936-7641 (whatsapp), na sala de Licitações e Contratos

http://itapirapua.go.gov.br/transparencia; www.innovaleiloes.com.br 

de fevereiro de 2019. 

Zélia Camelo de Oliveira 

Prefeita Municipal 

se esta obrigação em dívida líquida e certa e exigível para 

fim de cobrança judicial e inscrição na Dívida Ativa do Município, assim como, os 5% (cinco por 

apurado. 

GO, se reserva o direito de não adjudicar o 

fornecimento a nenhum dos licitantes, caso ocorra algum motivo ou fato excepcional ou imprevisível, 

se igualmente o direito de, a qualquer tempo, anular ou revogar, reduzir valores de 

acordo com o princípio da razoabilidade, ou transferir a presente licitação por conveniência 

caiba aos licitantes o direito a reclamação ou 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

relativas ao presente Edital será o da Comarca de Itapirapuã/GO, 

se o presente Edital que será fixado no Placar da Prefeitura 

e Diário Oficial do Estado de Goiás, Diário Oficial 

e amplamente divulgado nos sites da região bem como no site do leiloeiro. 

Mais informações sobre o presente Leilão Público, bem como cópia do presente Edital e anexos, 

Go, ou pelos fones (62) 3374-

sala de Licitações e Contratos, ou nos sites 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

  A Comissão de Avaliação do Município de Itapirapuã
transcritos, os quais serão leiloados no dia 

 

 

   
 

Lote Veículos 

01 Jeep Pajero Mitsubshi Placa ACX-937, Cor Prata

02 Camionete, marca RenautKangoo Express 16, ano 
2010/2010, cor Branca, Placa NWI
Q007282, Chassi 81F1Y15AL503618, Renavan 
00280973900. 

03 Camionete Peugeot/Hogg William AMB, ano 
2012/2012, cor Branca, Motor 10DBSS0193144, 
Placa OGW-0349, Chassi 9362VKFWXCB042098, 
Renavan 00483057800. 

04 Camionete Ford Courier L. 1.6 flex, Placa AFP
4700, Ano 2007,Chassi 9BFPSZPPA8B863199.

05 GM Vectra GL, Placa JFN-8234, Cor Vermelha, 
Ano 1999, Chassi 9BGJG19HOXB535597.

06 Fiat Uno Mile Fire, Placa MDJ-5722, Cor Cinza, 
Ano 2003, Chassi 9BD15822534469655.

07 Renaut Clio Aut 10 16 VS, Placa  MFB
Prata, Ano 2006, Chassi 93YLB8B057J797342.

08 GM Vectra Sedan Elite, Placa ALY
Preta, Ano 2008, Chassi 9BGAC69W09B208661.

09 Microonibus, espécie passageiro, Cor Branca, Ano 
2004/2005, 16 passageiros, Diesel, Placa JXB
3276, Chassi 93W231K2151021548, Renavan 
00856288993. 

10 I/Citroen C4 Palas 20 GF, Cor Preta, Placa NKP
0938, Ano 2010/2010, Chassi 
8BCLDRFJYAG536468, Motor 
10TWAB0042056, Renavan 00202145751.

11 Pa Carregadeira Deosan 2012, Chassi 
DHKCWLACHA0005311. 

12 Trator Marca Massey Ferguson 275 

13 Trator Valmet 60 Motor D29/3USO229.OS.51438

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

A Comissão de Avaliação do Município de Itapirapuã-Go., vem através deste, avaliar os bens abaixo 
transcritos, os quais serão leiloados no dia 28 de março de 2019: 

 

Seguro Licenciame-
nto e IPVA 

Multa 

937, Cor Prata  
 

R$ 0 

 
 

R$ 0 

 
 

R$ 0 
Camionete, marca RenautKangoo Express 16, ano 
2010/2010, cor Branca, Placa NWI-2451, Motor 
Q007282, Chassi 81F1Y15AL503618, Renavan 

 
 

R$ 118,29 

 
 

R$ 0 

 
 

R$ 1.149,23 

Camionete Peugeot/Hogg William AMB, ano 
2012/2012, cor Branca, Motor 10DBSS0193144, 

0349, Chassi 9362VKFWXCB042098, 

 
 

R$ 118,29 

 
 

R$ 3.042,20 

 
 

R$ 85,13 

Ford Courier L. 1.6 flex, Placa AFP-
4700, Ano 2007,Chassi 9BFPSZPPA8B863199. 

 
 

R$ 118,74 

 
 

R$ 1.796,10 

 
 

R$ 106,40 
8234, Cor Vermelha, 

Ano 1999, Chassi 9BGJG19HOXB535597. 
 
 
 

R$ 113,82 

 
 
 

R$ 2.821,74 

 
 
 

R$ 425,62 
5722, Cor Cinza, 

Ano 2003, Chassi 9BD15822534469655. 
 
 

R$ 113,82 

 
 

R$ 249,39 

 
 

R$ 131,46 
Renaut Clio Aut 10 16 VS, Placa  MFB-2630, Cor 

2006, Chassi 93YLB8B057J797342. 
 
 

R$ 113,82 

 
 

R$ 267,85 

 
 

R$ 212,82 
GM Vectra Sedan Elite, Placa ALY-4200, Cor 
Preta, Ano 2008, Chassi 9BGAC69W09B208661. 

 
 

R$ 113,82 

 
 

R$ 166,26 

 
 

R$ 5.107,11 
Microonibus, espécie passageiro, Cor Branca, Ano 
2004/2005, 16 passageiros, Diesel, Placa JXB-
3276, Chassi 93W231K2151021548, Renavan 

 
 

R$ 103,39 

 
 

R$ 0 

 
 

R$ 0 

troen C4 Palas 20 GF, Cor Preta, Placa NKP-
Ano 2010/2010, Chassi 

8BCLDRFJYAG536468, Motor 
10TWAB0042056, Renavan 00202145751. 

 
 

R$ 113,39 

 
 

R$ 0 

 
 

R$ 0 

Pa Carregadeira Deosan 2012, Chassi  
 

R$ 0 

 
 

R$ 0 

 
 

R$ 0,00 
 
 

R$ 0 

 
 

R$ 0 

 
 

R$ 0,00 
Trator Valmet 60 Motor D29/3USO229.OS.51438  

 
R$ 0 

 
 

R$ 0 

 
 

R$ 0,00 

Go., vem através deste, avaliar os bens abaixo 

Total Preço 

 
 
 

 
 

R$ 0 

 
 

R$ 3.000,00 
 
 
 

 
 

R$ 1.267,52 

 
 

R$ 3.000,00 

 
 
 

 
 

R$ 3.245,62 

 
 

R$ 3.000,00 

 
 
 

 
 

R$ 2.021,24 

 
 

R$ 4.000,00 
 
 
 
 

 
 
 

R$ 3.361,18 

 
 
 

R$ 2.000,00 
 
 
 

 
 

R$ 494,67 

 
 

R$ 6.000,00 
 
 
 

 
 

R$ 594,49 

 
 

R$ 4.000,00 
 
 
 

 
 

R$ 5.387,19 

 
 

R$ 3.000,00 
 
 
 

 
 

R$ 103,39 

 
 

R$ 12.000,00 

 
 
 

 
 

R$ 113,39 

 
 

R$ 15.000,00 

 
 
 

 
 

R$ 0 

 
 

R$60.000,00 
 
 
 

 
 

R$ 0 

 
 

R$ 2.000,00 
 
 
 

 
 

R$ 0 

 
 

R$ 2.000,00 



 

 
 

Lote Veículos 
01 Lataria e Ferragens do veiculo Corsa Placa 

02 Lataria e Ferragens do veiculo Uno Placa KEU

03 Lataria e Ferragens do veiculo Astra Placa CVC

04 Lataria e Ferragens do veiculo Gol Bola originário do Paraguai Placa ANN
117 

05 Lataria e Ferragens do veiculo Van Tipo Besta originário do Paraguai Placa 
AX-767 

06 Lataria e Ferragens do veiculo Van Placa BBA

07 Lataria e Ferragens do veiculo Kombi Placa KDV

08 Lataria e Ferragens do 

09 Lataria e Ferragens do veiculo Santana Quantum Placa BUO

10 Lataria e Ferragens do veiculo Fiat Premium sem placa origem Paraguai

11 Lataria e Ferragens do veiculo Monza 

12 Lataria e Ferragens do veiculo Santana sem placa origem Paraguai

13 Lataria e Ferragens do veiculo Fiat tipo ambulância Placa MPG

14 Lataria e Ferragens do veiculo Fiat tipo 

15 Chassi de Patrol Ubervac

16 Lataria e Ferragens de uma moto Biz 125 CC Placa ADD
Paraguai 

 
 

                      Itapirapuã-Go. 31 de agosto de 2018.
 
 
 

 

 
SUCATAS 

Lataria e Ferragens do veiculo Corsa Placa MAE-6196 

Lataria e Ferragens do veiculo Uno Placa KEU-8880 

Lataria e Ferragens do veiculo Astra Placa CVC-6023 

Lataria e Ferragens do veiculo Gol Bola originário do Paraguai Placa ANN-

Lataria e Ferragens do veiculo Van Tipo Besta originário do Paraguai Placa 

Lataria e Ferragens do veiculo Van Placa BBA-9100 

Lataria e Ferragens do veiculo Kombi Placa KDV-2443 

Lataria e Ferragens do veiculo Santana Quantum Placa JFW-7338 

Lataria e Ferragens do veiculo Santana Quantum Placa BUO-4022 

Lataria e Ferragens do veiculo Fiat Premium sem placa origem Paraguai 

Lataria e Ferragens do veiculo Monza GL sem placa origem Paraguai 

Lataria e Ferragens do veiculo Santana sem placa origem Paraguai 

Lataria e Ferragens do veiculo Fiat tipo ambulância Placa MPG-5202 

Lataria e Ferragens do veiculo Fiat tipo ambulância Placa CTY-4950 

Chassi de Patrol Ubervac 

Lataria e Ferragens de uma moto Biz 125 CC Placa ADD-355, origem 

Go. 31 de agosto de 2018. 

Alaercio Rodrigues do Nascimento 
Presidente 

 
 
 

Jurandir Martins da Silva 
Secretário 

Seguro 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 
 
 

R$ 300,00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cristiano Lucio do Nascimento 
Membro 

 

Euripedes Correia dos Santos 
Membro 

 
 

Allan Krivers F. Vaz Nascimento 
Membro 


