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Lei Municipal no 050/94,22/0/.11994

EDITAL DE LEIúO NO OOl/2020

PROCESSO No 001/2020

O MUNlciPlO DE PALESTTNA DE GOÁS, EsTADo DE cOÉS, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrito no CNPJ sob o no 24.858.102/0001-00, com sede à Praça

Cívica, 0í, Setor Justiniano, centro, CEP 75.845-000, Palestina de Goiás, Estado de

Goiás, através de sua Gestora SONIA APARECIDA SOUSA BUENO, Secretária de

Administraçâo, no uso de suas atribuiçóês legais, em conformidade com o disposto no

inciso ll do aú. 17 da lei 8.666/93, determina abertura do procedimento licitatório a ser

presidido pelo Presidente da Comissáo de Licitação. Torna público ainda, que realizaÉ

LEILÃO DO TIPO MAIOR LANCE, ON LINE através do sitio www.innovaleiloes.com.br

_ . a partir do dia 01 de junho de 2020 e PRESENCIAL no Clube Municipal de Palestina de

Goiás, à Rodovia GO-221, Palestina de Goiás, a partir das Ogh30min (horário de Brasília-

DF) do dia Í0 de junho de 2020, ou somente ON LINE. de acordo com a conveniência

da municipalidade em atenção aos protocolos sanitários, em funçáo dos riscos de

contaminação pelo COVID-1g para venda de veículos, máquinas e sucatas inservíveis

para a administração, que será realizado pelo leiloeiro oficial, Vilton Pereira da Silva,

matriculado na Junta Comercial de Goiás sob o no 008/95, assistido pela COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pelo Decreto n'005/2020, de 02 de janeiro

de 2420. Este EDITAL está disponível aos interessados nos sites

http://palestinadeqoias. qo. oov. br e www. innovaleiloes. com. br, com maiores informaçôes

através dos telefones (64) 3662-1230 ou (64) / (44) 98402-0063/ 98479-0994/99906-

2102 (Whatsapp)

,í: DO OBJETO

O objeto deste Processo de Le'lâo se constitui veículos, máquinas, e sucatas inservíveis

à municipalidade, individualmente descritos no ANEXO I deste EDITAL, onde, também,

constará o valor de avaliação de cada lote, excluídas as despesas com comissões, taxas

e impostos de cada bem.
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ESTADO DE GOIÁS
MUNICíPIO OE PATESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipal nô 050/94,221c/.11994

2 - DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEIúO
2.1 -O leilão será realizado, presencialmente no dia 10de junho de 2020, às 09h30min

(Horário de BrasÍlia), na Garagem Municipal, à Avenida Bastos, em Palestina de Goiás,

Estado de Goiás, com lances on line a partir do dia 01 de junho de 2020.

2.2 - Caso haja qualquer tipo de proibiçáo para realização de leilôes em funÉo do risco

de contaminação pelo COVID-19, fica automaticamente definido que o evento se dará

apenas de forma ON LINE.

2.3 - No caso de alteraçáo de que trata o ilem 2.2, os avisos estarão disponíveis nos

sítios da prefeitura de Palestina de Goiás e do leiloeiro, não cabendo qualquer üpo de

reclamação em razáo do desconhecimento das regras estabelecidas.

3 - DATA E LOCAL DE VTSTTAçAO

3.1 - Os bens objeto do presente Leilão estarão à disposição dos interessados para

visitação e exame do dia 25 de maio de 2020 até dia 09 de junho de 2020, no horário

de 07h:00min às í'lh0Omin e das 'l3h00min às 17h00min, no Clube Municipal de

Palestina de Goiás.

3.2 - Será possível a apresentaçáo de lances ON LINE através do sitio

www. innovaleiloes.com. br, à partir do dia 01 de junho de 2020

3.3 - As sessÕes presencial e on-line se encenarão simultaneamente, obedecendo o

tempo estipulado automaticamente da plataforma virtual do leiloeiro.

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 anemataçáo não é o mesmo das

imagens meramente ilustraüvas não ensejará no cancelamento da arremataÉo,

devendo o interessado proceder a vistoria in loco dos bens.

4 - DAS COND|ÇÕES PARA pARTrCrpAçÃO

4.'1 - Poderá participar deste processo qualquer interessado, sendo condição obrigatória

,e.§adasfamento antecipado através do site www.innovaleiloes.com.br, ou no local do

leilão impreterivelmente ate às 09h00min do dia

documentos a seguir:

a) Pessoa Física:

10 de junho de 2020, com os
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ESTADO DE GOIAS
MUNICiPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipal no 050/94,221U/1994

a.1 - Documento de ldentidade com foto;

a.2 - CPF:

a.3 - Comprovante de endereço.

b) Pessoa Jurídica:

b.1 - 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

eleiÉo de seus administÍadores; inscriçáo do ato constitutivo, no caso de sociedades i:
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio; ou documento que substitua :

conforme o enquadramento jurídico e tributário do participante; (original ou ópia
autenticada)

b.2 - Comprovante de lnscrição no CNPJ;

b.3 - Comprovante dê 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 €so), bem como,

documento pessoal de identificação com foto (original) e CPF (original) do procurador.

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

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

declaradas inidôneas e incapazes.

4.6 - Os lances serão oferecidos presencialmente a partir do preço mínimo avaliado, ou

o lance maior oferecido na plataforma do leiloeiro, considerando-se vencedor o licitante

que houver fêito a maior oferta.

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

cada lote, considerando-se como incremente mínimo o que estiver estipulado na

plataforma virtual do leiloeiro.

-D
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5 - DOS LANCES:

5.1 - Os lances poderão ser ofertados de maneira:

5.2 - Eletrônica:
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ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRlO
Lei Municipal n' 050/94, 22l}4l 1994

5.2.1 - A partir do dia 01 de junho de 2020, após estaÍ devidamente habilitado

a participar no sistema, por meio de acesso identificado e fomecido sob

exclusiva responsabilidade do leiloeiro, o interessado poderá enviar lancê

antecipadamente à sessão pública, no lote de seu interesse, deixando-o

registrado no sitio eletrônico www.innovaleiloes.com.br

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

serão registrados em tempo real, a partir do valor já ofertado na plataforma

virtual;

5.2.3 - Se a participante não estiver logado no momento da sessáo pública,

concorrerá com o lance registrado, sendo dado preferência a quem estiver no

local do evento-

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 09h30min do dia 10 de junho de 2020, estando os

interessados sujeitos integralmente às condiçÕes dispostas neste edital de

teilão.

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

do seu lance;

5.3.3 - Conforme descrito no ilem2.2, o leilão poderá ocorrer de forma apenas

. ON LINE, devendo o intêressado estar atento a esse fato, vez que em função

do risco de contaminação do COVID-19, normas e protocolos sáo

estabelecidos a qualquer momento.

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 de participação dispostas no site do leiloeiro para obtenção de "login" e.senha",

o qual validará e homologará os lances em conformidade com as disposições do edital.

Praça Cívica, no01 - Selor Justiniano Palestina dê Goiás (GO) CEP:75.84S000 CNPJ:24.858.102/0001{0
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ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipal no O5Ol94,2ZUfi991

5.5 - Os lances seráo oferecidos verbalmente e através do site, ou mesmo somente

nessa segunda hipótese, a partir do preço mínimo estabelecido para o lance inicial,

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

5.6 - Na sucessão de lances, a diferença não poderá ser inferior ao determinado como

incremento mínimo e aceito pelo leiloeiro, sendo que, para segurança dos interessados,

haverá uma espera no tempo final para encerramento do lance gue estará estabelecido

na plataforma do leiloeiro.

6 - DO LEILOEIRO

6.1 - O Leilão será realizado pelo Leiloeiro Oficial VILTON PEREIRA DA SILVA,

matriculado na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, sob o no 008/95 e

FAEG/89, estabelecido profissionalmente na Avenida Oeste, quadra í6, lote 0í, Setor

Pedro Gonçalves Filho, lporá - Goiás, telefones no (64) 98402-00ffi, (e) 98479-0994 e

(64) 99906-2102 (Whatsapp) e-mail

www.innovaleiloes.com. bÍ

viltonpereiral rÔomar l.com e site

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 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, ficando este

obrigado a pagar no ato da arremataçáo o percentual de 5% (cinco por cênto) ao leiloeiro,

além de taxas administrativas previstos no item 10.1 .

7.3 - O pagamento do valor do lance vencedor deverá ser depositado na Agência 0546-

0, Conta Corrente no 14479-7, Banco do Brasil, em nome da Prefeitura Municipal de

Palestina de Goiás.

8 - DAS CONDIçÕES DE ENTREGA DOS BENS

8.1 - A retirada dos bens somente será autorizada pela administraçáo municipal a partir i

de 5 (cinco) dias após o Leiláo, com prazo máximo para retirada de 20 (vinte) dias após

a realização do mesmo, com a comprovação de transferência dos veículos junto ao
*".*r.-
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ESTAOO DE GOIÁS
MUNICíPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipal no 050/94,2?,0411994

DETRAN-GO (quando for o caso) e o efetivo pagamento dos valorês ao município e ao

Leiloeiro, podendo sofrer alteração por decisão do município.

8.2 - 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 ras

condições em que se encontram, não sendo admitida qualquer reclamação posterior.

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

arrematante, inclusive os veículos eventualmente recebidos como doaçáo, sendo o

arrematante obrigado a realizar duas transferências, sendo a primeira para o município

de Palestina de Goiás (órgão que recebeu a doação) e posteriormente para o

arrematante.

8.4 Os Veículos doados que tiverem destinos diferentes do item acima referidos seráo

de exclusiva responsabilidade do arrematante, tanto na esfera criminal quanto

administrativa e civil.

9 - DAS SANçÕES E PENALIDADES

9.1 - Estarão sujeitas às sançôes e penalidades previstas na Lei 8.666, de'1993 e suas

alteraçôes todâs 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 sançóes administrativas previstas

nos incisos I e ll, do art- 87 da Lei 8.666, de 1993, ficando este obrigado a pagar o valoÍ

da comissão devida ao Leiloeiro e ainda sujeito às penalidades indicadas na Lei no 8.666,

de 1993;

9.3 - As sançôes 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 conforme art. 88, inciso ll 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 conespondente de 5% (cinco por cento) do valor do lanço

PÍaça CÍvica, n'01 - SetorJustiniano Palêstina de Goiás (GO) CEP:75.8,í 00 CNPJ:2'1.858-102./0001{0
p.êfo alestinâdêcoias(Aqmail.mm
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ESTADO DE GOIÁS
MUNICíPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

GENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipal no 050/94,22,c/'11994

't1 - IMPUGNAçÃO, ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

1 1 .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 sessão

pública.

1 1.2 -As impugnações deveráo ser manifestadas por escrito, protocolado o original, junto

ao Protocolo da PreÍeitura Municipal de Palestina de Goiás - GO.

'l 1.3 -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 âbertura da sessão pública, devidamente protocolado

junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Palestina de Goiás - GO, nos termos da

Lei 8666/93.

1 't.4-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos

no certame.

í2 - DAS CONDTÇOES GERAIS

12.1 - 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.

12.2 - 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.

't2.3 -A não retirada do bem arrematado no prazo de í5 (quinze) dias após o prazo final

acarretará em multa diária à base de 0,5% (zero, cinco por cento) do valor do anemate.t::.

por dia de atraso- :!ér::'

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

qualquer artifício frustrar o sêu recebimento terá sua venda cancelada, pagará multa de

10% (dez por cento) sobre o valor da arremataçáo, constituindo-se esta obrigação em

dívida líquida e certa e exigível para fim de cobrança iudicial 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.

i\
P.aç€ Cívicâ, no 0't - Setor Justiniano Pale§tina de Goiás (GO) CEP: 75.84M00 CNPJ: 24 858102000140

oÍêfDalesllnadeqoiâs@omail.com
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ESTADO DE GOIÁS
MUNICíPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRO
Lei Municipal no 050/94,221cÉ,11994

'12.5 - A Prefeitura Municipal de Palestina de Goiás (GO), se reserva o direito de não

adjudicar o fomecimento a nenhum dos licitantes, caso ocoíra algum motivo ou fato

excepcional ou imprevisível, a critério da Comissáo Permanente de Licitação ou do

Prefeito Municipal.

12.6 - 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 caiba aos licitantes o

direito a reclamação ou indenização de qualquer espécie.

12.7 - Os anexos são partes integrantes deste Edital.

'12.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

't2.9 - O foro para dirimir questÕes relativas ao presente Edital será o da Comarca de

Caiapônia (GO), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.10 - Paru tomar público, lavrou-se o presente Edital que será fixado nq pl3car {6# lffi,
iJ rr,dart

Prefeitura Municipal e seu extrato, publicado no site da prefeitura no seguinte endereço: :

htto:i/oalestinadeo oras oo oov br. no site do FGM no seguinte endereço: '"
http://www.diarlomunicipal.com. brlfgm/ , jornal de grande circulação e amplamente

divulgado nos sites da região, redes sociais, 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 Palestina de Goiás (GO),
.ou 

pelos fones (64) 3662-1230, (64) 98402-0063 / 99936-7641 ou 99906-2102( TODOS

COM WHATSAPP), na sala de LicitaçÕes e Contratos e ainda pelo e-mail

viltonpereira't@gmail.com, ou nos

www. innovaleiloes.com. br
' Publique-se.

Palestina de Goiás (GO), 13 de maio de

sites http:l/palestina deo oias. oo. oov. br I

,,f,

SONIA APARECI SOUSA BUENO
Secretária de inistração/Gestora

MAIZA SARAIVA AMARAL MENDONÇA
Presidente da Comissão de Licitaçáo

OruLre 6.il tnurleTaa
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ESTADO DE GOIÁS
IUUNICíPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipal no 050/94,221cÉ11994

Anexo I do Leilão de veículos, máquinas e sucatas da Prefeitura de Palêstina dê
Goiás - Goiás

ANEXO I

LOTE

01

DESCRTÇÃO DOS BENS

FIAT UNO MILLE, ECONOMY, PAS AUTOMOVEL,
201312013, OsP, 66CV, COR BRANCA, FLEX,
OFICIAL, PLACA ONM-3095, RENAVAM
00569444713, CHASST 98D15822AD6869429,
SITUAÇÃO: REGULAR

LANCE
INICIAL

R$ 5.000,00

DEBITOS

R$ 2.937,04

02

PEUGEOT MICRO ONIBUS, 201312013, DIESEL,
PLACA ONO-1354, 16P, 127CV, COR BRANCA,
OFICIAL, RENAVAM 00566053616, CHASSI
9362CWMNCD2115095, SrrUAÇÃO: REGULRR R$ 22.000,00

03

WV KOMBI ESCOLAR, 15P, 8OCV, BRANCA,
2009/2009, FLEX, PLACA NLK-9824, OFICIAL,
RENAVAM 00147141036, CHASSI
98WMF07X49P0251 42, SITUAÇAO: RECUPERAVEL R$ 8.000,00

04

PEUGEOT BOXER M330M, 201512016, 15P, 127CV,
COR BRANCA, OFICIAL, PLACA PQJ-3778, DIESEL,
RENAVAM 01074923305, CHASSIS
936ZBWMMBG21 541 38, SrrUAÇÃO: REGULAR R$ 30.000,00

MICRO ONIBUS IVECO CITYCLASS, 2015/2015, 29P,

17OCV, COR AMARELA, OFICIAL, PLACA PQI -1713,

RENAVAM 01064334250, CHASSI

93ZL68CO1 F8464938, SITUAÇÂO: REGULAR R$ 60.000,00

06

ôN|BUS tvEco crrycLASS, 2015t2015. 29P,
17OCV,COR AMARELA, OFICIAL, PLACA POC.5392,
DIESEL, RENAVAM 01064412332, CHASSI
932168CO1F8464207, SITUAÇÃO: REGULAR R$ 60.000,00

07

CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1 1 13, CARROCERIA
ABERTA, OO8,5OT, 145CV, OFICIAL, COR AZUL,
PLACA K8T.6256, RENAVAM 121995020, CHASSI
3440331245187 8, SITUAÇAO: RECUPERAVEL R$ 8.000,00

ONIBUS IVECO CITYCLASS, 2015/2015, 29P, í7OCV,
COR AMARELA, DIESEL, OFICIAL, PLACA PQC-5372, R$ 50 .000,00

I
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P.aça Cívicâ, no 01 - Setor Justiniaío Palesúna de Goiás (GO) CEP: 75.845-000 CNPJ: 24.858 102/0001{0
r,íêíoalestinadeooiêstôqmad.com
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ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMEDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipal no 050/94,221cÉ.11994

nw4d_ 5
MAIZA§ARAI

il
NÇA

SONIA APAREC SOUSA BUENO
Secretária de nistração/Gestora

VA AMARAL MENDO
Presidente da Comissão de LicitaÉo

RENAVAM 01064331464, CHASSI
932168CO1F8464199, S|TUAÇÀO: REGULAR

no
ONIBUS IVECO CITYCLASS, 2015/2015, 29P, 170
CV, DIESEL, COR AMARELA, OFICIAL, PLACA POC.
5382, RENAVAM 010U411077, CHASST
932168CO1F8464220, STTUAÇÃO: REGULAR R$ 60.000.00

10 TRATOR MF 290, 4X4, ANO 1990,
RECUPERÁVEL

SITUAÇÂO
R$ 14.000,00

11 TRATOR MF 283,4X4, COR VERMELHA, SITUAÇÃO:
RECUPERÁVEL R$ 10.000,00

12
SUCATA DE CADEIRAS DE ESCRITORIO, MESAS,
EQUIPAMENTOS ESCOLARES, E ARMÁRIOS EM
GERAL R$ 100,00

í3

SUCATAS DE COMPUTADORES, MESAS,

IMPRESSORAS, NOBREKS,

ESTABILIZADORES, RACKS, MONITORES E

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM

GERAL R$ 100,00

14
SUCATAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM
GERAL R$ 100,00

15

SUCATAS GELADEIRAS, FOGÔES, TELEVISORES,

ANTENAS, FURADEIRAS E ELETRO-ELETRÔNICOS

EM GERAL R$ r00,00

16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO R$ 50,00

Praçá Civicá, no0'1 - Sêlor Justiniano Palestina dê Goiás (GO) CEP:75.8u1$000 CNPJ:2,1.858-102/000i{0
DÍeíDaleslinadeooias@omâll.com
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SUCATAS EM GERAL


