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PROCESSO LICITATÓRIO nº 60/2015 – PM 
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL n° 01/2015 – PM 

O MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 95.991.097/0001-58, com sua sede administrativa sita à Rua Orides Delfes Furtado, nº 
739, Centro, Cerro Negro – SC, CEP 88.585-000, através de sua Prefeita Municipal, Sra. 
Sirlei Kley Varela, torna público que fará realizar às 10h00min do dia 17 de setembro de 
2015, licitação na modalidade LEILÃO, pelo tipo Maior Lance, observadas as disposições 
contidas na Lei nº 8.666/1993, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/1994, pelo 
Decreto Federal nº 21.981/1932, com as modificações introduzidas pelo Decreto nº 
22.427/1933, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 500/2014, pelo Decreto Municipal nº 
524/2014, pelo Decreto Municipal nº 525/2014, pelas Leis Municipais nº. 658/2014 e nº. 
677/2015, e Diplomas Complementares, cujos obedeceram as seguintes Cláusulas e 
Condições: 
 
 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que 

impeça a realização deste procedimento na data acima marcada, o Certame ficará 
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, independente de 
nova comunicação, salvo aviso expresso do Município de Cerro Negro – SC sobre a 
responsabilidade da Autoridade Competente; 

 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o dia do término; 

 Todos os horários estabelecidos neste Edital, obedecerão, para todos os efeitos, o 
horário de Brasília – DF. 

1 DO OBJETO: 
Venda de bens móveis inservíveis, inutilizados ou com manutenção elevada para a 
Administração Pública, da Prefeitura Municipal (PM) deste Município, em conformidade com 
as especificações prescritas no Anexo II – Termo de Referência, que passa a fazer parte 
integrante deste Edital. 

2 DA RETIRADA DO EDITAL: 
Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h30min, na Sala 
de Compras e Licitações, sita à Rua Orides Delfes Furtado, nº 739, Centro, nesta cidade. 

3 DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1. Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos 
termos deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria 
de Administração aos cuidados da Comissão de Licitação e do Leiloeiro Oficial, que 
encaminhará a Autoridade Competente, inexoravelmente protocolizados no setor 
competente, no horário normal de expediente e em dias úteis, podendo, para efeito de 
agilização, ser enviados por e-mail, com a remessa do original via registro postal; deverá ser 
encaminhado até 02 (dois) dias úteis que precedem da data definida para abertura do 
Certame; 
3.2. Os esclarecimentos somente serão analisados após o recebimento da via original, 
contendo cópias autenticadas do Contrato Social/Registro Comercial/Ato 
Constitutivo/Estatuto e/ou da cédula de identidade e CPF, ou de outro documento 
reconhecido legalmente, que identifique quem realizou o pedido; 
3.3. Fica facultado ao interessado que se sentir prejudicado pela adoção do tipo de 
licitação, solicitar, motivadamente por escrito, o desdobramento do(s) item(ns)/lote(s) que o 
impede(m) de participar do certame; 
3.4. Na ocorrência da necessidade de alteração e/ou complementação de informações ao 
presente procedimento, estas serão repassadas a todos os proponentes, através de 
correspondências ou e-mails, que passarão a integrar o processo licitatório; 
3.5. Outras informações pelo telefone/fax: (49) 3258 0000, ramal 207. 



Prefeitura do Município de Cerro Negro 
Estado de Santa Catarina 

Secretaria de Administração 
Setor de Compras e Licitações 

 

E-mail: licitacao@cerronegro.sc.gov.br        Telefone: (49) 3258 0000, Ramal 207         Página 2 de 9 

 

4 DA HABILITAÇÃO: 
4.1. CAPACIDADE JURÍDICA (Artigo 28 da Lei nº 8.666/1993): 

4.1.1. Pessoas físicas, maiores e capazes, cópia da cédula de identidade e CPF, ou de outro 
documento reconhecido legalmente, que o identifique. 
4.1.2. Pessoas jurídicas, com cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da 
última Alteração Consolidada e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial 
do Estado; em se tratando de Firma Individual o Registro Comercial e no caso de Sociedade 
por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da Assembleia que elegeu a 
diretoria em exercício, e cópia da cédula de identidade e CPF, ou de outro documento 
reconhecido legalmente, que o identifique. 
4.1.3. Tratando-se de procurador, se fará representar, apresentando o instrumento de 
procuração pública ou particular devidamente reconhecidos firmas como verdadeiro em 
cartório, este último com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame que comprove os poderes do mandante para a 
outorga e cópia da cédula de identidade e CPF, ou de outro documento reconhecido 
legalmente, que o identifique. 

5 DA VISITAÇÃO: 
5.1.    A visitação aos item(ns)/lote(s) ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2015, no 
horário das 09h30min às 11h30min e das 13h40min às 16h00min, e no dia 17 de setembro 
de 2015 até inicio do Leilão. 
Para visitação, os bens (item(ns)/lote(s)) estão assim localizados: 
a) Na Garagem da Prefeitura Municipal de Cerro Negro, situada na Rua Helio 
Francisco Pereira, S/N, Centro, neste Município; 
5.2.     A visitação somente poderá ser realizada com o acompanhamento de funcionário ou 
representante do Poder Municipal para tal fim, podendo ainda ser agendada com Sr. Mario 
Grassi, através do telefone (49) 3258 0000, ramal 218. 

6 DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
6.1. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram não 
merecendo o arrematante alegar qualquer tipo de vício ou defeito nos bem (ns) arrematado 
(s) a este título. 
6.2. A simples participação no Leilão já implica na aceitação do estado real em que se 
encontram os item(ns)/lote(s) previstos no Anexo II, visto ser permitida indiscriminadamente 
a vistoria (visita) antecipada de todos os bens, bem como o direito aos interessados de 
levarem profissionais especializados para certificar o real estado de conservação dos 
mesmos, não sendo permitida a utilização de ferramentas que provoque a desmontagem 
para averiguação, bem como não será permitido colocá-los em funcionamento. Os 
interessados poderão obter informações com os responsáveis no próprio local de visitação, 
sem gerar qualquer direito de reclamação, caso depois de arrematados o estado dos bens 
estejam divergentes do informado. 
6.3. Os bens, objeto do presente Leilão, serão arrematados presencialmente pelo preço 
inicial ou pelo maior lance oferecido. 
6.4. A partir do valor de avaliação ficará a cargo do Leiloeiro Oficial, durante os pregões, 
estabelecer a diferença mínima para os lances subsequentes, procedendo-se à venda do 
bem pelo maior lance oferecido. 
6.5. É de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento dos eventuais débitos em 
aberto dos veículos, e a transferência de propriedade deverá ser efetuada dentro de 30 
(trinta) dias, conforme legislação de trânsito vigente, sob pena das sanções legais cabíveis. 
6.6. Para a devida ciência de todos, os valores dos eventuais débitos estarão 
relacionados juntamente com a descrição de cada veículo no Anexo II do presente Edital, 
sendo que no ato da venda, o Leiloeiro Oficial fará a leitura da descrição do bem, o valor 
aproximado dos débitos pendentes, se houver, e o valor inicial de venda dos mesmos. 
6.7. No ato de arrematação o arrematante obrigatoriamente fornecerá aos agentes do 
Leiloeiro Oficial a sua cédula de identidade e CPF, ou de outro documento reconhecido 
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legalmente, que o identifique, juntamente com uma nota de venda devidamente preenchida 
de forma legível, com seu endereço completo, telefone de contato, atividade, estado civil, 
procuração e contrato social, conforme o caso. 
6.8. Os pagamentos serão realizados a vista e deverão ser efetuados pelo arrematante 
simultaneamente ou ao término do Leilão, em moeda corrente nacional ou 
preferencialmente em cheque da conta do arrematante, devidamente nominal à Prefeitura 
Municipal de Cerro Negro. 
6.9. Após o pagamento, o arrematante receberá a ficha de arrematação com a descrição 
do(s) bem(ns) comprado(s) e as guias para pagar os eventuais débitos em atraso dos 
veículos, quando houver. 
6.10. Considerar-se-á efetivamente vendido o bem após o pagamento do valor da sua 
arrematação e dos débitos atrasados dos veículos, quando houver. 
6.11. O valor total arrecadado com a venda dos bens arrematados será depositado pelo 
Leiloeiro Oficial até o dia seguinte ao Leilão, em favor da Prefeitura Municipal de Cerro 
Negro, no banco 001 – Banco do Brasil, agência 1716-7, conta corrente 8.745-9. 
6.12. A desistência da arrematação acarretará no pagamento de uma multa no valor de 
20% (vinte por cento) sobre o valor arrematado. 
6.13. Os pagamentos efetuados com cheques e devolvidos pelo sistema de compensação 
bancária serão depositados novamente e a sua segunda devolução acarretará na 
desistência tácita do arrematante, ficando o bem a ser leiloado novamente e o arrematante 
obrigado a pagar multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do arremate. Não 
serão aceitas trocas de cheque por dinheiro após o Leilão. 
6.14. Os item(ns)/lote(s) serão liberados ao arrematante ou seu representante legal a partir 
do dia 18/09/2015, na Garagem da Prefeitura Municipal de Cerro Negro, situada na Rua 
Helio Francisco Pereira, S/N, Centro, neste Município, mediante a apresentação da ficha de 
arrematação, e das guias de débitos dos veículos, quando houver, devidamente autenticada 
pelo seu pagamento. No dia do Leilão não serão liberados os item(ns)/lote(s), mesmo que 
tenham sido pagos em dinheiro. 
6.15. O arrematante terá 7 (sete) dias úteis para retirar do depósito o(s) bem(ns) 
arrematado(s). 
6.16. Ultrapassado este prazo, será cobrado uma taxa diária de 3% (três por cento) sobre 
o valor arrematado, até o trigésimo dia, quando então a Prefeitura Municipal de Cerro Negro 
poderá dar ao bem o destino que for conveniente, não merecendo o arrematante qualquer 
reembolso do valor pago. 
6.17. O prazo estipulado no item 6.9. será contado: 
a) no caso de pagamento em dinheiro, a partir da data do pagamento do arremate e 
comprovação de crédito na conta da Prefeitura Municipal; 
b) no caso de pagamento com cheque, somente após a compensação bancária do mesmo, 
comunicada pelo Setor Financeiro da Secretaria Municipal da Fazenda deste Município. 
6.18. No ato de retirada dos bens, os veículos com pintura ou adesivos que o caracterizam 
como viatura policial, ambulância, bombeiro ou outro, não poderão sair do local onde se 
encontram depositados, antes de serem devidamente descaracterizados, sob pena de não 
ser liberada a sua retirada pelo funcionário da Prefeitura Municipal responsável. 
6.19. Os veículos com débitos em atraso, quando houver, só serão entregues ao 
arrematante com a apresentação dos respectivos comprovantes de pagamentos, conforme 
previsto item 6.6. e 6.10. do presente Edital. 
6.20. A transferência do bem leiloado será feita somente em favor do arrematante, e em 
nenhuma hipótese serão emitidos documentos em nome de terceiros que não se 
qualifiquem como compradores dos bens licitados. 
6.21. A regularização dos veículos junto ao DETRAN, a retirada do local, bem como 
quaisquer outras despesas pertinentes, tais como transferências, vistorias, remarcação de 
chassi ou motor, alteração de características de modelo e etc, quando houver, ficam sob a 
responsabilidade dos arrematantes. 
6.22. A Prefeitura Municipal de Cerro Negro, bem como o Leiloeiro Oficial, não se 
responsabilizam pela identificação de motores (números, plaquetas e outros), bem como 
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peças, acessórios, defeitos ocultos dos bens mesmo que iminentes, ou que por ventura 
venham a surgir posteriormente à arrematação, bem como qualquer equívoco de digitação 
na descrição dos bens previsto no Anexo II. 
6.23. Os item(ns)/lote(s) arrematados deverão ser removidos na sua totalidade e o 
arrematante se responsabilizará por quaisquer acidentes pessoais que por ventura vier 
ocorrer na sua equipe e/ou prepostos, isentando a Prefeitura Municipal e o Leiloeiro Oficial 
de qualquer responsabilidade a este título. 
6.24. A Prefeitura Municipal de Cerro Negro e o Leiloeiro Oficial não disponibilizarão 
qualquer infraestrutura (mão de obra, guincho, veículos, e etc.) para a retirada dos bens 
arrematados, sendo esta remoção, bem como os impostos com o transporte, quando 
devidos, de inteira responsabilidade do arrematante. 
6.25. Os item(ns)/lote(s) poderão ser identificados e vistoriados pelos interessados 
conforme item 5 do presente Edital, não cabendo à Prefeitura Municipal de Cerro Negro 
quaisquer responsabilidades quanto a sua conservação até a data do Leilão. 
6.26. Como a todos os interessados é dado o direito de vistoriar os bens a serem vendidos 
no presente Edital de Leilão, os mesmos não poderão alegar, por qualquer circunstância, 
motivo ou situação, desconhecê-los, tampouco ingressar em juízo com Ação Redibitória ou 
equivalente, a fim de minorar o valor ou pleitear qualquer espécie de indenização. A simples 
presença e participação no Leilão já implicam na aceitação deste Edital e do estado de 
conservação em que se encontram os bens. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
7.1. Em razão de conveniência ou contingência administrativa, a Prefeitura Municipal de 
Cerro Negro, até o Leilão, poderá adiar ou revogar o presente Edital, no todo ou em parte, 
modificar as condições nele estabelecidas ou mesmo retirar qualquer bem (item(ns)/lote(s)), 
sem que assista os interessados quaisquer direito à indenização ou reclamação, bem como 
autorizar a venda pelo maior lance oferecido. O Leiloeiro Oficial não estará obrigado a seguir 
a ordem numérica em que os item(ns)/lote(s) dispostos à venda, podendo invertê-los 
conforme sua conveniência no dia do Leilão. 
7.2. Ao Leiloeiro Oficial caberá o direito de registrar um Boletim de Ocorrência contra todo 
aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar, a venda dos respectivos 
bens em Leilão, conforme às sanções previstas no artigo 335 do Código Penal e nos artigos 
90 e 95 da Lei nº. 8.666/1993. 
7.3. No dia do Leilão, o silêncio deve ser observado pelos participantes a fim de que 
todos os presentes possam ouvir atentamente o que está se procedendo. Caso haja 
perturbação da ordem, imediatamente será parado o Leilão, chamando-se a Força Pública, 
a Polícia Militar ou outra, para que a pessoa seja retirada imediatamente do local e esta 
responderá as conseqüências Legais, já citadas, além de eventuais perdas e danos. Em 
seguida, voltará o Leilão normalmente. 
7.4. Não será permitida a entrada ou permanência de menores de 18 anos, mesmo que 
acompanhados. Não serão permitidas bebidas alcoólicas no ambiente, nem tumultos nem o 
uso abusivo e perturbador de telefones celulares ou som alto. 
7.5. Ao término do Leilão, o Leiloeiro Oficial fornecerá ao representante da Prefeitura do 
Município de Cerro Negro os relatórios contento os dados de cada arrematante e os bens 
que arrematou, bem como o valor individualizado da compra e o total geral vendido no 
Leilão, devendo o respectivo valor ser depositado em conta que a Prefeitura Municipal 
indicar, de acordo com o item 6.11. do presente Edital, a título de prestação de contas. 
7.6. Encerrado o Leilão, será também redigida uma ata relatando todo o evento, que 
deverá ser assinada pela Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Cerro Negro 
e pelo Leiloeiro Oficial. 
7.7. Os licitantes que descumprirem as cláusulas deste Edital estarão sujeitos às sanções 
e penalidades aqui previstas, bem como na Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo de outras 
indicadas em legislação. 
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7.8. A simples participação no presente Leilão, implica na concordância e aceitação de 
todos os termos e condições deste Edital, bem como a submissão as demais obrigações 
legais decorrentes. 

8 DO DIREITO DE RESERVA: 
8.1    O Município de Cerro Negro – SC, reserva-se ao direito, de revogar o certame por 
razões de interesse público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de 
ilegalidade, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/1993. 
8.2    As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
Contrato. 

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1     No interesse do Município de Cerro Negro – SC, sem que caiba à(s) Participante(s) 
qualquer reclamação ou indenização, poderá(ão) ser: 

9.1.1 Adiada a abertura da licitação; 
9.1.2 Alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no parágrafo 4º do artigo 

21 da Lei nº 8.666/1993 e Diplomas Complementares; 
9.1.3 Filmadas e/ou gravadas as sessões e este meio ser utilizado como prova. 

9.2    Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado Mural 
Público desta municipalidade. 

10 DO(S) ANEXO(S): 
10.1. Os Anexos que integram este Edital estão assim enumerados:  

10.1.1. Nota de Venda (Anexo I); 
10.1.2. Termo de Referência (Anexo II);  

11 DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Campo Belo do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, para 
as ações que porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o 
domicílio do Licitante. 

Cerro Negro, 02 de setembro de 2015. 
 

___________________  
Sirlei Kley Varela 
Prefeita Municipal 

Autoridade Competente   

Com exceção do “objeto”, sobre o qual este 
Procurador não possui conhecimento técnico 
para se manifestar, este edital se encontra 
examinado e aprovado por esta Procuradoria. 
Em 02 de setembro de 2015. 
 

Márcio Athayde Barros 
Assessor Jurídico 

OAB/SC 9257 
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ANEXO I 

NOTA DE VENDA nº XX/2015 
 
LEILÃO REALIZADO EM: 17 DE SETEMBRO DE 2015. 
COMITENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO. 
BEM: LOTE xx. 
 
 
ARREMATANTE: ___________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO: ______________________________________________________________ 
 
ESTADO CIVIL/SITUAÇÃO: _______________ PROFISSÃO/ATIVIDADE: ______________  
 
FONE: ___________ CPF/CNPJ: ____________________ RG/IE: ____________________ 
 
BEM (NS) VALOR R$ 

LOTE 
MODELO/ 
MARCA ANO PLACA RENAVAN 

AVALIAÇÃO ARREMATE 

XX XX XX/XX ABC 0000 000000000 R$ 00.000,00  

 
 
SERÁ PAGO PELO ARREMATANTE: 
 
FORMA DE PAGAMENTO: (     ) DINHEIRO 
 
                (     ) CHEQUE 
 
( Nº. ________________, AGÊNCIA Nº. _____________________,  
 
CONTA Nº. __________, BANCO __________________________ ) 
 
 
CERRO NEGRO, 17 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
 
 
 

 

ARREMATANTE 
 

Carlos Alberto Ostrowski 
LEILOEIRO 

 
 

  
PM CERRO NEGRO 

ESCREVENTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM ESTADO ANO PLACA RENAVAN 
VALOR 

AVALIAÇÃO 
(R$) 

LOTE 01 VW/GOL 1.6 
NO ESTADO 

ATUAL 
2011/2011 MHY3312 306227584 10.000,00 

LOTE 02 FORD/F12000 160 FUNCIONANDO 2001/2002 MBT5055 786715561 22.000,00 

LOTE 03 KOMATSU/MOTONIVELADORA R835 
NO ESTADO 

ATUAL 
SD SD 

310002N 
001114 

20.000,00 

LOTE 04 FIAT/SIENA ELX SUCATA 1999/2000 AIX8466 725074418 1.000,00 
LOTE 05 FIAT/PREMIO CS 1.5 SUCATA 1989/1989 BNJ4931 422711390 1.000,00 

LOTE 06 MASSEY FERGUSON/TRATOR 275 4x2 
NO ESTADO 

ATUAL 
SD SD 000018 5.000,00 

LOTE 07 MASSEY FERGUSON/TRATOR 275 4x2 
NO ESTADO 

ATUAL 
SD SD 000019 5.000,00 

LOTE 08 NEW HOLLAND/TRATOR TL75E 4x2 
NO ESTADO 

ATUAL 
SD SD 002661 5.000,00 

LOTE 09 FIAT ALLIS/TRATOR ESTEIRA D30E 
NO ESTADO 

ATUAL 
SD SD 002662 10.000,00 

LOTE 10 
MASSEY FERGUSON/RETRO ESCAVADEIRA 

86HS 
NO ESTADO 

ATUAL 
SD SD 002513 12.000,00 

LOTE 11 HUBER WARCO/MOTONIVELADORA 140S 
NO ESTADO 

ATUAL 
SD SD 002664 30.000,00 

LOTE 12 TOYOTA/BANDEIRANTE BJ55LP BL3 
NO ESTADO 

ATUAL 
1997/1997 LZA8027 683503383 5.000,00 

LOTE 13 
INFORMÁTICA/ELETROELETRÔNICO/ 

MÓVEIS/UTENS. DOMÉSTICOS/FERRO 
NO ESTADO 

ATUAL 
SD SD SD 450,00 

LOTE 14 RENAULT/FLUENCE DYN20M 
NO ESTADO 

ATUAL 
2011/2011 MJA0756 346435820 18.000,00 
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ANEXO III 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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