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EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2021. 
REPUBLICAÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA Estado de Goiás, pessoa jurídica de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Pedro Salazar n.º 475, Setor Nova Caiapônia, devidamente 

cadastrado no CNPJ n.º 01.164.946/0001-56, por intermédio do Gestor WESLEY ALVES 

COSTA, nomeado pelo Decreto nº 065 de 04 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições 

legais, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 17 da Lei 8.666/93 e Lei Municipal 

n. º 1982 de 26 de fevereiro de 2021, determina abertura do procedimento licitatório do tipo 

LEILÃO, ON LINE MAIOR LANCE (eletrônico), através da plataforma digital 
www.innovaleiloes.com.br, no dia 14/06/2021, às 08h30min, (Horário de Brasília), para venda de 
veículos, máquinas, implementos, periféricos e sucatas em geral, inservíveis para a Administração 
Pública, sob a responsabilidade do leiloeiro oficial, VILTON PEREIRA DA SILVA, matriculado 
na Junta Comercial de Goiás sob o nº 008/95 e assistido pela COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO. Este EDITAL está disponível aos interessados no mural do Centro Administrativo 
Previsto de Moraes dos Santos, nos sites http://caiaponia.go.gov.br e www.innovaleiloes.com.br, 
com maiores informações através dos telefones (64) 3663-1025 ou (64) 99936-7641 (Whatsapp). 
 
 
1- DO OBJETO 
 
O objeto deste Processo de Leilão é constituído de veículos, máquinas, implementos e sucatas em 
geral, inservíveis para a administração inservíveis à municipalidade, individualmente descritos no 
ANEXO I deste EDITAL, onde, também, constará o valor de Avaliação 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 formato eletrônico (Online) no dia 14/06/2021, às 08h30min: 
(Horário de Brasília), através do site www.innovaleiloes.com.br  
2.2 – Será possível a apresentação de lances a partir do dia 01 de junho de 2021. 
 
 
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 11/06/2021, no horário de 08h00min:às 11h00min: e das 13h00min: às 17h:00h, na 
Garagem Municipal, localizado na Avenida Ministro João Alberto, Qd. 05, Lt. 10, n. º 1024, CEP: 
75850-000, setor Aeroporto. 
 
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 cancelamento da arrematação. 
 

http://www.innovaleiloes.com.br/
http://caiaponia.go.gov.br/
http://www.innovaleiloes.com.br/
http://www.innovaleiloes.com.br/
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4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1 – Poderá participar deste processo qualquer interessado, sendo condição obrigatória o 
cadastramento antecipado através do site www.innovaleiloes.com.br, até às 17h00min: do dia 
11/06/2021. 
 
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 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 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, 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 Permanente de 
Licitação, o Leiloeiro, menores de 18 (dezoito) anos e pessoas declaradas inidôneas e incapazes. 
4.6 – Os lances serão oferecidos a partir do preço mínimo 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 cada lote. 
 
5 - DOS LANCES: 
 
5.1 - Os lances poderão ser ofertados de maneira: 
5.2 - Eletrônica:  
5.2.1 - A partir do dia 01/06/2021, após estar devidamente habilitado a participar do certame, 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; 
5.2.2 - Durante a sessão pública lances ofertados serão registrados em tempo real; 
5.2.3 - Se a participante não estiver com o login ativado (conectado) no momento da sessão pública, 
concorrerá com o último lance registrado; 
5.2.4 – Caso haja instabilidade na plataforma ou sistema do leilão, a sessão terá sequência no dia 
posterior a partir do mesmo horário (08h30min), seguindo as mesmas regras estabelecidas; 
5.2.5 - Não haverá ressarcimento moral, material ou qualquer tipo de responsabilidade por 
eventuais falhas na sessão online. 

http://www.innovaleiloes.com.br/
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5.4 - Para acompanhamento e participação do leilão, deverão os interessados efetuar cadastro 
prévio no site do leiloeiro, 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.  
5.5 - Os lances serão oferecidos através do site 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 e aceito pelo 
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 16, lote 01, Setor Pedro Gonçalves Filho, Iporá (GO), 
telefones nº (64) 99936-7641 e-mail viltonpereira1@gmail.com. 
 
7 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1 – O pagamento do bem arrematado deverá ocorrer integralmente, por depósito bancário no 
valor do lance, através de depósito em conta corrente, transferência eletrônica (PIX/TED) ou 
através de cheque nominativo de emissão do próprio arrematante ou do seu procurador legal, 
ficando o arrematante 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 deverá ser depositado na Agência 0546-0, Conta 
Corrente: 9.671-7 Leilão Público, Banco 001/Agência: 0546-0/Banco do Brasil, CNPJ: 
01.164.946/0001-56, em nome do MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA/GO. 
 
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 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. 
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 nas condições em que 
se encontram, não sendo admitida qualquer reclamação posterior, se eximindo o Leiloeiro de 
quaisquer 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 que nesse caso, fica o arrematante obrigado a 
realizar duas transferências e a pagar todas as despesas acessórias, sendo a primeira transferência 
para o município de Caiapônia (órgão que recebeu a doação) e posteriormente para o arrematante. 
8.4 - Os Veículos doados que tiverem destinos diferentes do estabelecido pelo Edital, serão de 
exclusiva responsabilidade do arrematante, tanto na esfera criminal quanto administrativa e cível.  
 

mailto:viltonpereira1@gmail.com
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9 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
 
9.1 - 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; 
9.2 - 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 Lei 8.666, de 1993, ficando este obrigado a pagar o valor da comissão devida ao Leiloeiro e 
ainda sujeito às penalidades indicadas na referida Lei, além de outras sanções legais. 
9.3 - 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 
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 lotes de valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 até R$ 19.999,99; R$ 600,00 por lote 
arrematado de valor acima de R$ 20.000,00 até R$ 29.999,00; R$ 1.000,00 para lotes acima de R$ 
30.000,00 até 49.999,00 e R$ 1.500,00 para lotes com valor superior a R$ 50.000,00. 
 
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 sessão pública. 
10.2 -As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, protocolado o original, junto ao 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Caiapônia – GO. 
10.3 -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 
abertura da sessão pública, devidamente protocolado junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Caiapônia – GO, nos termos da Lei 8666/93, e após o leilão, todas as dúvidas referentes ao 
processo deverão ser tratadas diretamente com a Prefeitura de Caiapônia na Secretaria de 
Administração. 
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 – A não retirada do bem arrematado após o prazo de 20 (vinte) dias, poderá acarretar em 
multa diária à base de 0,5% (zero, cinco por cento) do valor do arremate por dia de atraso. 
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11.4 – O comprador que emitir cheque sem fundos, sustar seu pagamento ou através de qualquer 
artifício frustrar o seu recebimento terá sua venda cancelada, pagará multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da 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. 
11.5 – A Prefeitura Municipal de Caiapônia – 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. 
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 caiba aos licitantes o direito a reclamação ou 
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 relativas ao presente Edital será o da Comarca de Caiapônia - 
GO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
11.10 - Para tornar público, lavrou-se o presente Edital que será fixado no Placar da Prefeitura 
Municipal e seu extrato, publicado no Diário Oficial 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 Caiapônia – Go, ou pelos fones (64) 3663-
1025, (64) 99936-7641 (whatsapp), na sala de Licitações e Contratos, ou nos sites 
http://caiaponia.go.gov.br/transparencia; www.innovaleiloes.com.br 
 
 

Caiapônia, 18 de maio de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WESLEY ALVES COSTA 
Gestor e Ordenador de Despesas 

 
 

http://caiaponia.go.gov.br/transparencia
http://www.innovaleiloes.com.br/
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TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a realização de leilão de veículos pertencentes 

ao Município de Caiapônia/GO considerados ociosos e antieconômicos, haja vista que se tratam 

de veículos antigos cuja utilização onera excessivamente com custos de manutenção. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A administração pública adquire veículos e máquinas, que são utilizados no desenvolvimento 

de suas atividades, bem como na prestação de serviços públicos à população. Com o decurso do 

tempo, referidos bens deixam de ser úteis ao órgão possuidor, tornando-se inservíveis, 

denominação genérica atribuída aos bens caracterizados como ociosos, antieconômicos ou 

irrecuperáveis. Por não mais servirem a finalidade para qual foram adquiridos, não há motivo para 

que tais bens permaneçam integrados ao patrimônio público, razão pela qual ocorre o 

desfazimento destes bens, que tem por objetivo principal angariar recursos para a aquisição de 

novos bens; bem como se justifica pela redução de custos administrativos para manutenção dos 

mesmos no acervo patrimonial.  

2.2. Não obstante, importante esclarecer que os bens descritos nos anexos I e II, do Termo de 

Avaliação, foram devidamente desafetados através da Lei Municipal nº. 1982, de 26 de fevereiro de 

2021. 

3. DO VALOR, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1. O valor atribuído aos lotes foi com base na avaliação realizada pela Comissão de Avaliação, 
totalizando R$ 86.700,80 (oitenta e seis mil setecentos reais e oitenta centavos), conforme tabela 
abaixo. 
 

ANEXO I 

LOTE DESCRIÇÃO LANÇE INICIAL DÉBITO 

 

01 

01(uma) caçamba, marca Apollo, ano 1990, 

capacidade 05m³, Situação: Regular 

R$ 2.000,00  

02 VW caminhão, com coletor de lixo, 1987/1987, 

cv145/0000, cor Branca, diesel, Oficial, placa 

BQW-5207, RENAVAM 00401579670, Chassi 

9bwzzzb2zhc047534, Situação: Fazer Motor, não 

tem diferencial, tanque, bancos da cabine e 

arrumar o coletor e pneus. 

R$ 8.000,00 R$ 5,76 
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03 Caminhão VW 16.170, com coletor de lixo, 

1995/1995, 161/0000cv, oficial, cor Branca, 

placa CBU 9176, diesel, Renavan 00637268938, 

Chassi 9bwytagf3sdb70125, Situação: Fazer o 

Câmbio, pneus com rodas e tomada de força 

R$25.000,00 R$ 5,76 

04 Veículo Toyota Corola, Paraguai, Situação: 

Sucata, somete para tirar peças. 

R$ 500,00  

05 Ambulância Courier Ford, 2012/2012, 109cv, 

oficial, cor Branca, placa OGJ 1967, Flex, 

Renavan 00480682569, Chassi 

9bfzc52p0cb919484, Situação: Sucata, ferro 

velho. 

R$ 50,00 R$ 454,25 

06 Fiat Ambulância Fiorino, 2002/2002, 76 cv, 

Oficial, cor Branca, placa KER 7888, Gasolina, 

Renavam 00786214392, Chassi 

9bd25542428716030 Situação: Sucata, somente 

para tirar peças. 

R$ 500,00 R$ 5,76 

07 Fiat Ambulância Fiorino, 2008/2008, 67cv, 

Oficial, cor Branca, placa NKG 7916, Flex, 

Renavam 00113044208, Chassi 

9bd25542988833289 Situação: Sucata, somente 

para tirar peças 

R$ 800,00 R$ 5,76 

08 Fiat Ambulância Fiorino, 20032004, 65 cv, 

Oficial, cor Branca, placa NFP 2009, Gasolina, 

Renavam 00816298114, Chassi 

9BD25542748732912 Situação: Sucata, somente 

para tirar peças 

R$ 800,00 R$5,21 

09 VW Gol G 3, pas automóvel, 2001/2001, 5 p, 

70cv, Oficial, cor prata, placa HRR 0559, 

Renavam 00760651094, Chassi 

9BWCA05XX1P093480, Situação: Arrumar o 

Motor, Pneus e Bateria. 

R$ 2.000,00 R$ 5,21 

10 VW Gol G 5, pas automóvel, 2009/2010, 05p, 

Cor Vermelha, Flex, Oficial, Placa NJY 6296, 

Renavam 00192635719, Chassi 

R$ 2.000,00 R$2.112,25 
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9bwaa05uoat165503, Situação: Fazer o Motor, 

Pneus, Bateria. 

11 GM Kadett GL, pas automóvel, 1994/1994, 2p, 

99 cv, Cor Prata, Álcool, Oficial, Placa BNQ 

9491, Renavan 00616070381 Chassi 

9bgkt08krrc332997 Situação: Arrumar o Motor, 

pneus, Bancos dianteiros e Bateria. 

R$ 1.500,00 R$ 5,21 

12 VW Kombi, 2001/2002, 61cv, Cor Branca, 

Gasolina, Oficial, KEM 3734 Situação: Sucata 

Ferro Velho, Queimada. 

R$ 50,00 5,21 

13 VW Kombi, 2001/2002, 61cv, Cor Branca, 

Gasolina, Oficial, placa KEM 3784, Renavam 

00778295249, Chassi 9BWGB07XX29005525, 

Situação: Sucata, falta Motor, Câmbio, Bancos, 

pneus e Bateria. 

R$ 500,00 5,21 

14 GM Monza GL, pas Automóvel, 1993/1994, 2p, 

98cv, Cor Verde, Gasolina, Oficial, Placa IBG 

7946, Renavan 00615455018, Chassi 

9BGJG11GRPB011275, Situação: Arrumar 

Motor, Pneus, Bateria. 

R$ 1.500,00 R$ 5,21 

15 Onibus M.Benz OF 1620, 1995/1996, 42p, 

204cv, Cor Branca, Diesel, Oficial, Placa KCN 

1864, Renavam 00644507411, Chassi 

9BN384087SB076465 Situação: Sucata, some 

ente para tirar peças. 

R$. 2.500,00 R$ 8,08 

16 Pá Carregadeira Ally 1900 B, 1979/1979, Cor 

Amarela, Diesel, Oficial, Situação: regular 

R$ 7.000,00  

17 Motoniveladora Huber Warco 140s, 1979/1979, 

Cor Amarela, Diesel, Oficial, Situação: Sucata, 

Ferro Velho 

R$ 800,00  

18 Motoniveladora Huber Warco 140s, 1979/1979, 

Cor Amarela, Diesel, Oficial, Situação: pneus, 

Baterias. 

R$ 20.000,00  
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19 Ferro velho em geral: cadeiras, sucatas, 

mesas, ferragens, computadores, portas e 

outros bens inservíveis para a Administração. 

0,80 kg  

20 Toyota/Bandeirante, 1990/1990, 2p, 91cv, Cor 

Verde, Diesel, Oficial, Placa KBE 9312, Renavan 

00407178007, Chassi 9BR0J0080L1007552, 

Situação: Sucata não tem Motor, Câmbio e 

diferencial. 

R$ 500,00 R$ 5,76 

21 Trator Tramontina c100, cortador de grama Cor 

Laranja Situação: Recuperável  

R$ 500,00  

22 Fiat uno Mille sx, pas automóvel, 5p, 58 cv, Cor 

Vermelha, Gasolina, Oficial, Placa LYZ 7819, 

Renavam 00662409990, Chassi 

9bd146047t5854005 Situação: Sucata somete para 

peças 

R$ 400,00 R$ 5.21 

23 Fiat Uno Mille Fire, 2002/2003, pas automóvel, 

2p, 55cv, cor Azul, Gasolina, Oficial, Placa KFA 

8168, Renavam 00794581773, Chassi 

9BD15802534436523 Situação: sucata ferro velho 

R$ 200,00 R$ 5,21 

24 Fiat Uno Mille Fire, 2008/2008, pas automóvel, 

5p, 66cv, Cor prata, Flex, Oficial, Placa NKB 

2716, Renavam 00991494717, Chassi 

9BD15822786147401 Situação: Sucata somete 

para peças 

R$ 800,00 R$ 5,21 

25 Fiat Uno Mill Way, 2011/2012, pas automóvel, 

5p, 66cv, Cor prata, flex, Oficial, Placa OGQ 

1871, Renavam 00450141020 

Chassi9BD15844AC6673520 Situação: Motor, 

Câmbio, Bateria e pneus 

R$ 2.000,00 R$ 5,21 

26 Fiat Uno Way 1.0, 2014/2014, pas automóvel, 

5p, 75cv, Cor prata, Flex, Oficial, Placa OML 

8287, Renavam 01022853721, Chassi 

9BD195162E0611496, Situação: Motor, pneus e 

Bateria. 

R$ 3.000,00 R$ 365,51 
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27 Van Kia Besta, 1997/1997, Cor Verde, Paraguai, 

Situação: Sucata para tirar peças 

R$ 400,00  

 

ANEXO II 

LOTE DESCRIÇÃO 
LANÇE 

INICIAL 
DÉBITO 

28 Trator Cortar Grama Troy- bilt, cor vermelha, 

Situação: Sucata 

R$ 200,00  

29 Trator Cortar Grama, marca Yard king 23 hp, Cor 

Vermelha, Situação: Recuperável.  

R$ 500,00  

30 VW Caminhão pipa 12140, 1987/1987, Cor Azul, 

Situação: Sucata, somete para tirar peças. 

R$ 2.500,00  

31 Cabine Caminhão MB, Cor Azul, Situação: 

Recuperável.  

R$ 200,00  

 

4. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO 

4.1. O leilão será realizado no formato eletrônico (Online), através do site 

www.innovaleiloes.com.br, após publicação de Edital, de acordo com art. 17, da Lei n.º 8.666/93. 

5. DATA E LOCAL DE VISITAÇÃO 

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

exame, na Garagem Municipal, localizado na Avenida Ministro João Alberto, qd. 05, lt. 010, n. º 

1024, CEP: 75850-000, setor Aeroporto, com data a ser definida e publicada no Edital de 

Licitação. 

5.2. 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. 

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderá participar deste processo qualquer interessado, sendo condição obrigatória o 

cadastramento antecipado através do site www.innovaleiloes.com.br, com data e horário a ser 

definido e publicado no Edital de Licitação. 

a) Pessoa Física: 

a.1. Documento de Identidade com foto; 

http://www.innovaleiloes.com.br/
http://www.innovaleiloes.com.br/
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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 

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. 

6.2. 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, bem como, documento pessoal de identificação com foto (original) e CPF (original) do 

procurador. 

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

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

6.4. Os lances serão oferecidos a partir do preço mínimo avaliado, considerando-se vencedor o 

licitante que houver feito a maior oferta. 

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

7. DOS LANCES 

7.1. Os lances poderão ser ofertados de maneira: 

7.2. Eletrônica:  

7.2.1. Após estar devidamente habilitado a participar do certame, 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; 

7.2.2. Durante a sessão pública lances ofertados serão registrados em tempo real; 

7.2.3. Se a participante não estiver com o login ativado (conectado) no momento da sessão 

pública, concorrerá com o último lance registrado; 
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7.2.4. Caso haja instabilidade na plataforma ou sistema do leilão, a sessão terá sequência no 

dia posterior a partir do mesmo horário, seguindo as mesmas regras estabelecidas; 

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

eventuais falhas na sessão online. 

7.3. Para acompanhamento e participação do leilão, deverão os interessados efetuar cadastro prévio 

no site do leiloeiro, 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.  

7.4 - Os lances serão oferecidos através do site a partir do preço mínimo estabelecido para o lance 

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

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

leiloeiro; 

8. DO LEILOEIRO 

8.1. 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 16, lote 01, Setor Pedro Gonçalves Filho, Iporá (GO), 

telefones nº (64) 99936-7641 e-mail viltonpereira1@gmail.com. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

valor do lance, através de depósito em conta corrente, transferência eletrônica (PIX/TED) ou 

através de cheque nominativo de emissão do próprio arrematante ou do seu procurador legal, 

ficando o arrematante 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 12.1. 

9.2. O pagamento do valor do lance vencedor deverá ser depositado na Agência 0546-0, Conta 

Corrente: 9.671-7 Leilão Público, Banco 001/Banco do Brasil, CNPJ: 01.164.946/0001-56, em 

nome do MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA. 

10. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS BENS 

10.1. 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 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. 

mailto:viltonpereira1@gmail.com
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10.2. Os interessados deverão fazer a vistoria “in loco” no período indicado no 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 responsabilidades após a entrega da nota do leilão. 

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

inclusive os veículos recebidos como doação, sendo que nesse caso, fica o arrematante obrigado a 

realizar duas transferências e a pagar todas as despesas acessórias, sendo a primeira transferência 

para o município de Caiapônia (órgão que recebeu a doação) e posteriormente para o arrematante. 

10.4. Os Veículos doados que tiverem destinos diferentes do estabelecido pelo Edital, serão de 

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

11. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

11.1. 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; 

11.2. 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 Lei 8.666, de 1993, ficando este obrigado a pagar o valor da comissão devida ao Leiloeiro e 

ainda sujeito às penalidades indicadas na referida Lei, além de outras sanções legais. 

11.3. 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 

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

12. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO 

12.1. 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 lotes de valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 até R$ 19.999,99; R$ 600,00 por lote 

arrematado de valor acima de R$ 20.000,00 até R$ 29.999,00; R$ 1.000,00 para lotes acima de R$ 

30.000,00 até 49.999,00 e R$ 1.500,00 para lotes com valor superior a R$ 50.000,00. 

13. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

13.1. 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. 
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13.2. A não retirada do bem arrematado após o prazo de 20 (vinte) dias, poderá acarretar em multa 

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

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

artifício frustrar o seu recebimento terá sua venda cancelada, pagará multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da 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. 

13.4. A Prefeitura Municipal de Caiapônia – 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 

13.5. 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. 

13.6. Os anexos I e II (Parecer da Comissão de Avaliação) são partes integrantes deste Termo de 

Referência. 

13.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

13.8. 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. 

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

Municipal e seu extrato, publicado no Diário Oficial dos Municípios, e amplamente divulgado nos 

sites da região bem como no site do leiloeiro. 

13.10. Mais informações sobre o presente Leilão Público, poderão ser obtidas na sede da Prefeitura 

Municipal de Caiapônia – Go, ou pelos fones (64) 3663-1025, (64) 99936-7641 (whatsapp), na sala 

de Licitações e Contratos, ou nos sites http://caiaponia.go.gov.br/transparencia; 

www.innovaleiloes.com.br. 

14. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO E GESTOR DO CONTRATO 

14.1. A Gestão do Contrato, a execução e o controle dos serviços serão acompanhados e 

fiscalizados pelo servidor MAIKON RANGEL R. LOPES, CPF: 059.409.801-71, nomeado por 

Portaria publicada no placar do Executivo, na condição de representante do CONTRATANTE, a 

qual ficará responsável pelo atestado do cumprimento do objeto firmado, assim que devidamente 

comprovada a realização das despesas, mediante a apresentação da primeira via da Nota 

Fiscal/Fatura. 

http://caiaponia.go.gov.br/transparencia
http://www.innovaleiloes.com.br/
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a) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 

b) O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 PREFEITURA DE CAIAPÔNIA – CENTRO ADMINISTRATIVO PREVISTO DE MORAES DOS SANTOS 

 Rua Pedro Salazar, 475 – Nova Caiapônia 

 CEP 75.850-000 – Caiapônia-Goiás 

 (64) 3663-1025 / 1266        |        www.caiaponia.go.gov.br 

ANEXO I 
 
 

VEÍCULO PLACA CHASSIS ANO DESCRIÇÃO DÉBITO 
LANCE 
INICIAL 

Caçamba toco  Apolo  1990 Caçamba toco  R$ 2.000,00 

Caminhão 
lixo c/ coletor 

BQW-
5207 

9bwzzzb2zhc0
47534 

1987 

Motor, 
diferencial, 

pneus, tanque, 
banco do 

motorista e 
passageiro e 

arrumar 
coletor 

R$ 5,76 R$ 8.000,00  

Caminhão 
lixo c/ coletor 

CBU-9176 
9bwytagf3sdb

70125 
1995 

 
 R$ 25.000,00 

Corola Toyota  Paraguay  Sucata  R$ 500,00 

Courier 
Ambulância 

OGJ-1967 
9bfzc52p0cb91

9484 
2012 Sucata R$ 454,25 R$ 50,00 

Fiorino KER-7888 
9bd255424287

16030 
2002 Sucata R$ 5,76 R$ 500,00 

Fiorino NKG-7916 
9BD255429833

289 
2008 Sucata R$ 5,76 R$ 800,00 

Fiorino 
Ambulância 

NFP-2009 
9bd255427487

32912 
2003 Sucata R$ 5,21 R$ 800,00 

Gol 
HRR-
0559 

9bwca05xx1p0
93480 

2001 
Motor, pneus 

e bateria 
R$ 5,21 R$ 2.000,00 

Gol NJY-6296 
9bwaa05u0at1

65503 
2009 

Motor, pneus 
e bateria 

R$ 2.112,25 R$ 2.000,00 

Kadett 
BNQ-
9491 

9bgkt08krrc33
2997 

1994 
Motor, pneus 

e bateria 
R$ 5,21 R$ 1.500,00 

Kombi  
KEM-
3734 

9BWGB07X02
P005680 

2001 Sucata R$ 5,21 R$ 50,00 

Kombi 
KEM-
3784 

9bwgb07xx2p
005525 

2001 

Motor, 
câmbio, 
bancos e 
pneus c/ 

rodas 

R$ 5,21 R$ 500,00 

Monza IBG-7946 
9bgjg11grpb01

1275 
1994 

Motor, pneus 
e bateria 

R$ 5,21 R$ 1.500,00 

Ônibus 1620 KCN-1864 
9bm384087sb0

76465 
1995 Sucata R$ 8,08 R$ 2.500,00 

Pá Ally 1900b  1981 Sucata  R$ 7.000,00 

Patrol 
HUBER 

140 S  1979 Sucata  R$ 800,00 
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WARCO 

Patrol 
HUBER 
WARCO 

140 S  1979   R$ 20.000,00 

Sucata de 
ferro 

     R$ 0,80 (KG) 

Toyota 
Bandeirante 

KBE-9312 
9br0080l10075

2 
1990 Sucata R$ 5,76 R$ 500,00 

Trator CD 100  
Cortador de 

grama 
   R$ 500,00 

Fiat Uno  LYZ-7819 
9bd146047t585

4005 
1996 

Sucata 
somente para 

peças 
R$ 5,21 R$ 400,00 

Fiat Uno KFA-8168 
9BD158025344

36523 
2008 Sucata R$ 5,21 R$ 200,00 

Fiat Uno 
Mille Fire 

Flex 
NKB-2716 

9bd1582278614
7401 

2008 Sucata R$ 5,21 R$ 800,00 

Fiat Uno 
Mille Way 

OGQ-1871 
9bd15844ac66

73520 
2012 

Motor, 
Câmbio, pneus 

e Bateria 
R$ 5,21 R$ 2.000,00 

Fiat Uno Way 
1.0 

OML-
8287 

9bd195162e061
1496 

2014 
Motor, Pneus e 

bateria 
R$ 365,51 R$ 3.000,00 

Van Besta AIA-4630 Paraguay 1997 Sucata  R$ 400,00 

 

ANEXO II 

LOTE DESCRIÇÃO 
LANÇE 

INICIAL 
DÉBITO 

28 Trator Cortar Grama Troy- bilt, cor vermelha, 

Situação: Sucata 

R$ 200,00  

29 Trator Cortar Grama, marca Yard king 23 hp, 

Cor Vermelha, Situação: Recuperável.  

R$ 500,00  

30 VW Caminhão pipa 12140, 1987/1987, Cor Azul, 

Situação: Sucata, somete para tirar peças. 

R$ 2.500,00  

31 Cabine Caminhão MB, Cor Azul, Situação: 

Recuperável.  

R$ 200,00  

 


