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EDITAL DE LEILÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO 
EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2018 
TITULO:  “ALIENAÇÃO DE BENS ESPECIFICADOS NO ANEXO I.” 
TIPO DE LICITAÇÀO: “ MAIOR LANCE ”  – ARTIGO 45, § 1º INCISO IV da Lei Federal 8.666/93.  
SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO SOMENTE ON-LINE (VIA INTERNET):  Dia 30/10/2018  
HORÁRIO:  A PARTIR DAS 10:00 HORAS encerramento lote a lote iniciando pelo lote 001 
ATRAVÉS DO SITE DO LEILOEIRO OFICIAL:   www.sumareleiloes.com.br  
 
01 - PREÂMBULO 
 
A  PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO/SP torna público que fará realizar licitação na modalidade Leilão do �po                
maior lance, o qual será regido pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, aplicando-se,                     
subsidiariamente, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de                
direito privado, no que couberem, para alienação dos bens descritos no ANEXO I, que é parte integrante deste                  
Edital. 
 
02 - DO OBJETO 
 
2.1 - Des�na-se a levar a Leilão Público, os  l otes de bens inservíveis à Administração, abaixo relacionados e                  
descritos detalhadamente no Anexo I do presente edital, sendo que os valores são considerados preços mínimos de                 
arrematação. 
 
03 - DO LOCAL, DATA E HORA 
 
3.1. Fica designado para a realização do leilão o leiloeiro oficial, Gustavo Moretto Guimarães de Oliveira, Jucesp                 
640 , que o   fará através do site :  www.sumareleiloes.com.br  
 
3.2. O Leilão será realizado no dia 30 de Outubro de 2018. 
 
3.3. O Leilão terá início às 10:00 horas na data acima designada, portanto, os lotes serão encerrados um a um a 
partir das 10:00 horas.  
 
3.4 .  A Visita técnica/vistoria dos lotes objeto deste certame será a par�r do dia 10 de outubro de 2018 das 09:00hs                     
as 16:00hs até do dia 29 de outubro de 2018 os lotes estão depositados  na Garagem Municipal situada a Rua                    
Demetrio Calfat s/n – centro no Município de DOURADO – SP . A referida visita técnica/ vistoria é indispensável,                 
pois, não serão aceitas reclamações após a arrematação. 
 
3.5. Os interessados deverão se inscrever para o Leilão com antecipação mínima de 1 dia de seu início. 
 
04 - DO LEILOEIRO 
 
4.1. O presente Leilão será realizado por intermédio de Leiloeiro Oficial, Sr. Gustavo More�o Guimarães de Oliveira,                 
devidamente matriculado na Junta comercial do Estado de São Paulo   (JUCESP,) sob o número 640. 
 
05 - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão par�cipar do leilão pessoas �sicas maiores ou emancipadas, e pessoas jurídicas regularmente              
cons�tuídas. 
 
5.2. Os veículos e Motores classificados como SUCATA para DESMONTE poderão ser comprados apenas por               
empresas de DESMONTAGEM VEICULAR (DESMANCHE) cadastradas no DETRAN-Capital conforme regulamenta a           
LEI Estadual 15.276, conhecida como “Lei do Desmanche”. Os usuários que deram lances sem o devido cadastro no                  
DETRAN e na Lei do desmanche, estarão sujeitos ao pagamento de 30% de multa sobre o valor do arremate. 
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5.3. Todos os par�cipantes deverão previamente se cadastrar no site do leiloeiro (www.sumareleiloes.com.br),             
enviando (digitalizados) os documentos RG, CPF Comprovante de residência para pessoa �sica ou CPNJ, Cópia do                
contrato social e documentos dos sócios para pessoas jurídicas. 
 
5.4. Após aprovação do cadastro cada par�cipante terá um USUARIO e SENHA para par�cipar do leilão em 30 de                   
outubro de 2018 as 10:00hs. 
 
5.5. Os lances poderão ser enviados com antecedência e serão efetuados somente na modalidade ON-LINE (via                
internet) através do site: www.sumareleiloes.com.br. 
 
06 - DOS BENS OBJETO DO LEILÃO 
 
6.1. Os bens objeto deste Leilão estão distribuídos em lotes de objetos, cujas caracterís�cas estão descritas no                 
ANEXO I, que é parte integrante deste Edital. 
 
6.2. A Prefeitura do Município de Dourado declara-se responsável pelos bens levados a leilão, possuindo-os livres e                 
desembaraçados de quaisquer ônus, assumindo total responsabilidade quanto à procedência e regular situação             
jurídica dos mesmos. 
 
6.3. Caso o bem possa ser arrematado juntamente com sua documentação de transferência e circulação, esta será                 
emi�da em nome do licitante que arrematá-lo, a quem será processada sua entrega será a par�r de 60 dias, sendo                    
vedada qualquer alteração posterior quanto ao nome do arrematante. 
 
6.4. Os arrematantes receberão os bens no estado �sico em que se encontram, correndo por conta e                 
responsabilidade do arrematante toda e qualquer despesa rela�va ao bem, inclusive as de regularização,              
remarcação, cadastro junto ao Detran, vistorias, re-vistorias e outras, bem como os custos e regularizações               
referentes à formalização da transferência de sua propriedade junto aos órgãos competentes, bem como as               
despesas com transporte e carregamento (inclusive mão-de-obra) e todo qualquer custo ou ônus com reparos. 
 
6.5. As despesas decorrentes do reconhecimento da firma do representante da Administração aposta no              
Cer�ficado de Registro do Veículo (Autorização para Transferência) correrão por conta do arrematante, conforme              
os valores cobrados pelo O�cio de Registro Civil das Pessoas Naturais. 
 
6.6. Os bens permanecerão na posse e guarda desta Administração até sua efe�va entrega aos adquirentes. 
 
07 - DO JULGAMENTO 
 
7.1. Os lances serão oferecidos apenas de forma virtual e sequencial através do site  www.sumareleiloes.com.br  
 
7.1. O leilão será julgado pelo critério de maior lance, desde que seu valor seja superior ao da avaliação. 
 
7.2. O arrematante, além do valor referente à arrematação do bem, deverá pagar o valor referente à comissão do                   
leiloeiro, que corresponde a 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance. 
 
08 - DA ARREMATAÇÃO DOS BENS 
 
8.1. Os lotes arrematados serão pagos à vista, ao Leiloeiro, em moeda corrente através de BOLETO BANCÁRIO                 
enviado pelo leiloeiro oficial. 
 
8.2. A Prefeitura Municipal de Dourado nada pagará ao leiloeiro sob qualquer �tulo de comissão sobre o valor                  
arrecadado nas vendas confirmadas. 
 
8.3. Após a arrematação, que se consuma com a “ba�da do martelo”, não será aceito em nenhuma hipótese a                   
desistência dos arrematantes quanto aos lotes arrematados. O não pagamento e ou desistência acarretará em               
multa de 30% em �tulo sujeito a protesto em cartório. 
 
8.4. O leiloeiro poderá, no final do leilão, promover o repasse dos itens não arrematados, se houver anuência da                   
administração.  
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09 - DA RETIRADA DO BEM 
 
9.1. A re�rada dos lotes arrematado, classificados como  SUCATA  será a par�r do dia 08 de Novembro.  A re�rada                   
dos lotes classificados como DOCUMENTO será somente após inserida a “COMUNICAÇÃO DE VENDA” no sistema               
do DETRAN e se dará em aproximadamente 60 dias após o pagamento do lote.  
 
9.2. Os bens deverão ser re�rados pelos arrematantes no local designado pela Comissão, mediante a apresentação                
dos DOCUMENTOS PESSOAIS do COMPRADOR juntamente a Nota de Venda do leiloeiro que estará disponível na                
Prefeitura na data da re�rada. 
 
9.2.1. Caso a re�rada tenha sido delegada a um representante de pessoa jurídica, será necessária a apresentação                 
de procuração outorgada pelo(s) sócio(s) ou diretor(es) com poderes específicos para a prá�ca do ato. 
 
9.3. A não re�rada do bem pelo arrematante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da comunicação para                    
tanto, implicará em abandono, retornando o bem a depósito para ser leiloado em outra oportunidade, sem direito                 
à res�tuição do valor pago pela arrematante. 
 
10 - DA ATA 
 
10.1. Encerrado o Leilão, será lavrada ata na qual figurarão a quan�dade de lotes vendidos e o total arrecadado, os                    
trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes. 
 
10.2. A ata será assinada, ao seu final pelos membros da administração, pelo leiloeiro oficial e credenciados que                  
desejarem. 
 
11 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. Os atos de adjudicação e homologação serão pra�cados, com base no § 4°, do inciso VI, do art. 43, da Lei n°                       
8.666/93, cabendo à administração a adjudicação de cada lote ao seu arrematante. 
 
12 - DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
12.1. Impugnações ao leilão deverão ser apresentadas por escrito e deverão ser dirigidas para a Comissão                
Permanente de Licitação, até dois dias úteis antes da data do evento, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
 
12.2. Quaisquer esclarecimentos sobre este Leilão poderão ser solicitados à Comissão Permanente de Licitação,              
devendo ser dirigidos ao seu Presidente. 
 
12.3. Os casos omissos serão decididos pela administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do                   
apontamento da omissão. 
 
12.4. Das decisões e atos pra�cados neste Leilão caberá recurso, que deverá ser dirigido à autoridade superior                 
àquela que o pra�cou, por intermédio da administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do da                    
publicação da ADJUDICAÇÃO. 
 
12.5. As manifestações facultadas neste item deverão ser protocolizadas junto à administração, na Rua Dr. Marques                
Ferreira, nº 591, centro, CEP 13.590-000, na cidade de Dourado/SP. 
 
13 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1.  O simples oferecimento de lances para aquisição dos bens, implica no conhecimento e total aceitação das                 
condições previstas neste Edital. 
 
13.2. Ao presidente da Comissão Permanente de Licitação é facultado o direito de adiar, mediante despacho                
fundamentado, a presente licitação, sem que aos par�cipantes caiba qualquer indenização. 
 
13.3. Em qualquer fase do certame, a administração poderá, atendendo ao interesse público, quer de o�cio, quer                 
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mediante provocação de terceiros, revogar parcial ou totalmente o Leilão, devendo, no caso de ilegalidade,               
anulá-lo no todo. Poderá, ainda, adiar as sessões, alterando a data de sua realização. Em qualquer das hipóteses a                   
administração o fará por despacho fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
 
13.3.1. A u�lização pela administração das faculdades previstas no item acima não gera direitos ou obrigações de                 
qualquer espécie ao Leiloeiro ou a terceiros. 
 
13.4. A administração poderá, ainda, desde que devidamente jus�ficados os mo�vos, re�rar do Leilão qualquer um                
dos lotes ou itens descritos neste Edital. 
 
13.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Ribeirão Bonito, para discussão de eventuais li�gios, oriundos da presente                  
Licitação, com renúncia de outros, por mais privilegiados que sejam. 

 
 
 
 

Dourado, 09 de Outubro de 2018 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO 

 

 
 
 

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR 
PREFEITO 

 
 
 

NELSON RICARDO SANCHES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

  

DOURADO – Centro Geográfico e Turístico do Estado de São Paulo 

http://www.dourado.sp.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO 
CNPJ 51.814.960/0001-26 

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 – Centro – CEP 13590-000 – Dourado – SP. 
Fone/Fax: (16) 3345-9000 – e:mail : licita@dourado.sp.gov.br 

Site:  www.dourado.sp.gov.br 

 
ANEXO I – RELAÇÃO DE LOTES e AVALIAÇÃO 

Leilão n° 001/2018 - Data da realização: 30/10/2018 – Leilão virtual através do site:              

www.sumareleiloes.com.br  
 
Segue abaixo relacionados, descritos detalhadamente no Anexo I do presente edital, sendo que os valores são                
considerados preços mínimos de arrematação. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO 
 

Lote Descrição Placa Chassi Classificação Valor Sugerido Observações 

1 
FORD/FIESTA 1.6 FLEX 
10/11 EHE9001 

9BFZF55P4B8163
334 

SUCATA R$ 150,00 VEÍCULO QUEIMADO 

2 
FORD/COURIER 1.6 L 
06/06 DBA9628 

9BFNSZPPA6B99
2963 

SUCATA  R$ 800,00 AVARIASDIVERSAS E CHASSI 
CORROÍDO 

3 

CAÇAMBA COLETORA E 
COMPACTADORA DE 
LIXO xxx xxxxx 

- R$ 1.200,00   

4 
FORD/FIESTA STREET 
05/05 DBA9623 

9BFBRZFHA5B45
1593 

DOCUMENTO R$ 2.000,00 AVARIAS DIVERSAS 

5 
MICRO ONIBUS 
AGRALE/COMIL  DMN3344 

9BYC22Y1S7C00
4009 

SUCATA R$ 1.200,00 
AVARIAS DIVERSAS / 
DEPENADO/ SEM MOTOR/ 
SEM CAMBIO 

6 SUCATAS DIVERSAS xxx xxxxx - R$ 500,00   

7 
VW/KOMBI ESCOLAR 
09/09 DMN3346 

9BWMF07X49P0
20345 

DOCUMENTO R$ 3.000,00 AVARIAS DIVERSAS / 
FALTANDO BANCOS 

8 
FIAT/DUCATO MINIBUS 
04/04 DBA9621 

93W231M21410
20854 

SUCATA R$ 1.000,00 
MOTOR DESMONTADO / 
CHASSI CORROÍDO / CAMBIO 
DESMONTADO 

9 
ONIBUS /M.BENZ OH 
1420 88/88 BWO9456 

9BM345211JB81
7522 

SUCATA R$ 3.000,00 MOTOR COM A PLAQUETA 
IRREGULAR 

10 NOTEBOOKS xxx xxxxx - R$ 1.000,00   

11 
VW/KOMBI ESCOLAR 
09/09 DMN3348 

9BWMF07X79P0
22574 

DOCUMENTO R$ 1.800,00 
DEPENADO POR DENTRO / 
MOTOR PARCIALMENTE 
DESMONTADO 

12 

CADEIRA 
ODONTOLÓGICA 
COMPLETA xxx xxxxx 

- R$ 100,00   

13 SUCATAS ELETRONICOS xxx xxxxx - R$ 500,00   
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