
MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ. 45.117.116/0001-43 

Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
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EDITAL 002/2016 
LEILÃO PÚBLICO 001/2016 

 
A Prefeitura do Município de Ariranha, situada à Rua Dr. Oliveira Neves, 476, em Ariranha, Estado de São 

Paulo, FAZ SABER que se acha aberta a presente licitação, sob a modalidade de LEILÃO PÚBLICO, para alienação 
de Bens Móveis inservíveis à municipalidade, pelo critério de maio lance, regida pelas disposições contidas na Lei 
nº 8.666 de 21/06/1993 e Lei Orgânica do Município de Ariranha, conforme exposto neste edital. 

Os trabalhos inerentes à presente licitação serão conduzidos e apregoados pelo servidor Sr. Sérgio 
Guimarães de Oliveira Filho, designador para atuar como Leiloeiro Administrativo pela Portaria nº 34de 26 de 
junho de 2014. 

 
1. OBJETO 
1.1.  O Município de Ariranha leiloará bens móveis inservíveis, no estado e condições que se encontram, 
pressupondo- se que tenham sido previamente examinados pelos interessados não cabendo, pois, a respeito 
deles, qualquer reclamação posterior quanto suas qualidades intrínsecas e extrínsecas, conforme relação de lotes 
abaixo: 

Lote Veículo 
Patrim

ônio 
Placa 

Identificação 
Valor 

Avaliado R$ 

1 
01 MÁQUINA MOTONIVELADORA MX 170HG, SÉRIE 16531576, CHASSI 
16531576, MOTOR N.º 87148689, ANO 2011. 

7055 -------------- 52.000,00 

2 
01 CARROCERIA DE AÇO CAÇAMBA BASCULANTE PARA CAMINHÃO TOCO, 
MARCA FACCHINI, ANO 2010, MODELO SCF, CAPACIDADE 6M3 

6096  
parte  

-------------- 8.500,00 

 
2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 1º LEILÃO 
2.1. Data: 28 de janeiro de 2016. 
2.2. Horário: a partir das 9:00 horas. 
2.3. Local: Almoxarifado da Prefeitura, à Rua José Afonso, nº 380, Bairro Parque Industrial “Júlio Trovó”, 
Ariranha/SP. 
 
3. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 2º LEILÃO 
3.1. Data: 04 de fevereiro de 2016 (uma semana após o primeiro). 
3.2. Horário: a partir das 9:00 horas. 
3.3. Local: Almoxarifado da Prefeitura, à Rua José Afonso, nº 380, Bairro Parque Industrial “Júlio Trovó”, 
Ariranha/SP. 
3.4. Somente ocorrerá 2º leilão para os lotes remanescentes do 1º. 
 
4. VISITAÇÃO E VISTORIA 
4.1. Os veículos estarão à disposição para visitação no almoxarifado da Prefeitura, à Rua José Afonso, nº 380, 
das 08h30 às 13h00, da data deste edital até o momento de abertura da 1º sessão pública do leilão.  
4.2. Os licitantes deverão examinar detidamente os lotes do seu interesse, tendo em vista, que todo e 
qualquer bem será vendido no estado em que se encontra. Quaisquer divergências deverão ser peticionadas 
anteriormente ao Leilão, não cabendo a Prefeitura Municipal e ao leiloeiro qualquer responsabilidade. 
4.3. Na vistoria os interessados poderão vistoriar, examinar, levantar condição de documentos, etc., inerente 
aos bens destinados a leilão, sendo de sua inteira responsabilidade fazer as averiguações quanto ao modelo, cor, 
ano de fabricação, potência, problemas mecânicos, n° do motor e chassi, para posterior regularização junto aos 
órgãos competentes. 
4.4. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual itens, sendo vedados o seu manuseio, experimentação, 
retirada de peças etc. 
 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão oferecer lances pessoas físicas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, possuidoras de 
documentos de identidade – RG, capazes nos termos da Lei Civil e Pessoas Jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas- CNPJ. 
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5.2. Não poderão participar do Leilão: funcionários municipais, os membros da comissão Especial de 
Avaliação, os membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, leiloeiro e 
equipe e os menores de 18 (dezoito) anos não emancipados. 
 
5.3. No ato da arrematação, o arrematante deverá apresentar os seguintes documentos, original ou cópia 
autenticada, sob pena de nulidade do lance: 

5.3.1. Se pessoa física representando-se: 
a) Documentos RG e CPF, em original ou cópia autenticada em cartório. 

5.3.2. Se pessoa física representando outra: 
a) Documentos RG e CPF, em original ou cópia autenticada em cartório do representante. 
b) Documentos RG e CPF, em cópia autenticada em cartório, do representado. 
c) Carta de Autorização de Representação conforme modelo do anexo I. 

5.3.3. Se pessoa Jurídica: 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica – CNPJ. 

b) Documento de Identidade e credenciamento do representante – RG e CPF, em original ou 
cópia autenticada em cartório. 

c) Carta de Autorização de Representação conforme modelo do anexo I. 
 
5.4. Os documentos serão devolvidos após serem fotocopiados. 
5.5. A participação em nome de terceiros somente será aceita aceito mediante a apresentação da Carta de 
Autorização de Participação, modelo do anexo I, e cópia dos documentos CPF e RG dos subscritores da carta. 
 
6. FORMA DE CONDUÇÃO DO LEILÃO 
6.1. No horário e local indicados será aberta a sessão de processamento do Leilão. 
6.2. As alienações serão feitas em Leilão Público por lances sucessivos e abertos, com preços mínimos 
definidos no item 1 deste edital, fixados por Comissão previamente designada. 
6.3. Será considerado vencedor o licitante que houver oferecido o maior valor por lote. 
6.4. Após o arremate de cada lote o vencedor será lavrado um TERMO DE ARREMATAÇÃO com assinaturas do 
leiloeiro e arrematante. 
 
7. PAGAMENTO 
7.1. O pagamento do bem arrematado será à vista, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do 
leilão, sendo imediatamente entregue ao arrematante, após recolhimento do valor nos cofres públicos. 
7.2. Se o pagamento for efetuado em cheque, o bem só será entregue após a devida compensação pelo 
sistema bancário. 
7.3. Os arrematantes receberão os bens no estado físico em que se encontram, correndo por conta do 
arrematante toda e qualquer despesa relativa à formalização da transferência de sua propriedade junto aos 
órgãos competentes. 
7.4. O arrematante ficará responsável pelo pagamento total dos lotes arrematados. 
 
8. RETIRADA DOS BENS 
8.1. O objeto arrematado será retirado pelo arrematante somente após a compensação bancária dos 
respectivos pagamentos depositados na conta da Prefeitura Municipal, dentro do respectivo horário de 
expediente da Prefeitura. 
8.2. A Prefeitura fornecerá, para transferência de propriedade junto ao DETRAN, os seguintes documentos: 

a) Documentos de transferência, em caso de veículos. 
b) Edital do leilão assinado. 
c) Ata da sessão pública. 
d) Homologação. 
e) Adjudicação. 
f) Termo de posse do prefeito. 
g) Publicação da ata. 
h) Recibo do caixa da prefeitura. 
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8.3. O arrematante terá prazo de 10 dias, contados da data da confirmação dos pagamentos para a retirada 
do bem do pátio onde se encontra, sendo que esgotado este prazo será cobrada do arrematante uma taxa diária 
de permanência no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
 
9. OUTRAS DISPOSIÇÕES 
9.1. As multas que incidem sobre os bens que estão sendo levados a leilão, serão por conta da Prefeitura até 
a data do leilão, quanto aos impostos, tais como, IPVA, seguro obrigatório, despesas de transferência referentes 
ao exercício de 2015 correrão por conta do arrematante. 
9.2. O transporte do bem arrematado, assim como as despesas com retirada, carregamento, frete, seguro, 
etc., correrão por ordem, risco e conta do comprador. 
9.3. A remoção dos bens arrematados será por conta e risco exclusivo do arrematante. 
9.4. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo, pois, ao leiloeiro, 
nem ao Município, qualquer responsabilidade posterior, como, concessão de abatimento no preço em 
decorrência de suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, ou mesmo por conta de consertos, reparos, reposição 
de peças com defeito(s) ou ausentes, e providências quanto à sua retirada e transporte após arrematação, 
pressupondo-se terem sido previamente examinados os bens, bem como conhecidos e aceitos os termos do 
certame pelos licitantes. 
9.5. Os objetos estão em venda, no estado e condições que se encontram, pressupondo-se que tenham sido 
previamente examinados pelos interessados não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior 
quanto suas qualidades intrínsecas e extrínsecas. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. A Prefeitura do Município de Ariranha, através de sua Comissão de Licitação, fornecerá quaisquer 
informações, esclarecimentos, bem como, colocará a partir desta data a disposição dos interessados o Edital 
completo e os bens a serem alienados para serem examinados no almoxarifado da Prefeitura, à Rua José Afonso, 
nº 380, inclusive informações via telefônica, através do fone (17) 3576-9208 e (17) 3576-1291. 
10.2. Não será aceita desistência total ou parcial. 
10.3. A administração se reserva o direito de a seu exclusivo critério, mesmo de lavrada a respectiva ata do 
Leilão, de anular a presente licitação, desde que haja algum procedimento ilegal. 

 
Ariranha, 11 de janeiro de 2016 

 
FAUSTO JUNIOR STOPA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – MODELO PREFERENCIAL DE CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 
 

Pelo presente instrumento, a (nome da pessoa física ou jurídica), CNPJ ou CPF n° 
____________________________, com endereço na _______________________________, através de seu 
representante legal infra-assinado, credencia o (a) Sr. 
(a)________________________________________________, portador da cédula de identidade RG 
nº____________________________, expedida pela _________ e CPf nº ________________________________, 
outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na sessão pública do Leilão n° 001/2016, em especial para 
formular lances verbais, para interpor recursos ou deles desistir. 
 

Ariranha, _____de___________de 2016 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Nome: ___________________________________________________ 
 
RG: ________________________________________ 
  


