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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 208/2015
LEILÃO Nº 001/2015
Preâmbulo
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no C.N.P.J. / MF sob o nº. 18.240.119 / 0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini,
nº. 50 – Vila Paiva, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Antônio Silva,
torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade LEILÃO – pelo
maior lance. A presente Licitação será processada na conformidade do disposto na Lei
Federal nº. 8.666 / 1.993 e suas alterações, Lei Orgânica do Município, artigo 140, inciso
I, Lei Municipal nº. 2.917 / 1.997 e pelas disposições contidas no ato convocatório. O
presente Leilão será realzado no dia 17 / 12 / 2015, às 13h00 (treze) horas, nas
dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sito na Alameda
dos Ipês, nº. 01 – Bairro Pinheiros.
01.

Do Objeto

01.01.Constitui objeto do presente leilão, a venda dos seguintes Bens Móveis inservíveis
para a Administração, observados os valores mínimos conforme avaliação realizada
pela Comissão Especial nomeada para este fim, por Portaria nº. 11.684 / 2014, de 14/
11 / 2013.

LOTE

DESCRIÇÃO DOS BENS

01

Um veículo VW/GOL 1.0, combustível Alcool/Gasolina, 04 portas,
ano de fab. 2005 e mod. 2006, cor branca, Placa HCF-6256,
chassi 9BWCA05W96T028237, motor BTY072183, não tem:
maçaneta da porta traseira, forro da porta dianteira lado direito,
manivelas dos vidros, maçanetas da porta dianteira lado
esquerdo, câmbio, radiador, ventuinha, bateria, bicos injetores,
corpo de injeção, bobina, cabos de vela, sem roda e pneu de
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AVALIAÇÃO
(R$)

1.500,00
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LOTE

DESCRIÇÃO DOS BENS

AVALIAÇÃO
(R$)

estepe. e os demais itens no estado em que se encontra. (CRLV
2015)
02

03

04

05

06

07

Um veículo VW/GOL 1.6 POWER, combustível Gasolina, 04 portas,
ano de fab. e mod. 2003, cor branca, Placa HMN-0257, chassi
9BWCB05X23P068413, motor n° UNF248316, não tem maçanetas
internas, bateria, sem roda e pneu de estepe. e os demais itens no
estado em que se encontra. (CRLV 2015)

1.000,00

Um veículo VW/GOL 1.6 POWER, combustível Gasolina, 04 portas,
ano de fab. e mod. 2003, cor branca, Placa HMM-9881, chassi
9BWCB05X13T136711, motor UNF223525, não tem sensor de
ignição, chicotes de injeção, retrovisor lado direito, maçaneta
lado esquerdo dianteira, forros das portas lado direito, sem roda e
pneu de estepe. e os demais itens no estado em que se
encontra. (CRLV 2015)

1.000,00

Um veículo VW/GOL 16V POWER, combustível Gasolina, 04 portas,
ano de fab. e mod. 2002, cor branca, Placa HMM-8146, chassi
9BWCAO5XX2P053014, motor AZP050779, não tem bateria,
maçaneta externa da porta dianteira lado esquerdo, manivela
dos vidros; sem roda e pneu de estepe. e os demais itens no
estado em que se encontra. (CRLV 2015)

1.000,00

Um veículo VW/Gol 16 V plus, combustível Gasolina, 04 portas, ano
de fab. e mod. 2001, cor branca, Placa HMM-6255, chassi
9BWCA05X91P081935, motor AFR445459, não tem bateria; sem
roda e pneu de estepe. e os demais itens no estado em que se
encontra. (CRLV 2015)

1.000,00

Um veículo VW/GOL 1.6, combustível Gasolina, cor branca, 02
portas, ano de fab. e mod. 2000, Placa HMM-4936, chassi
9BWZZZ377YT130554, motor UNF146627, não tem maçaneta
externa lado direito, manivelas dos vidros, cobertura do painel
lado esquerdo, bobina, ventuinha do radiador, bicos injetores,
chicotes, comando da alavanca do câmbio; sem roda e pneu
de estepe. e os demais itens no estado em que se encontra.
(CRLV 2015)
Um veículo VW/GOL 1.6, combustível Gasolina, 02 portas, ano de
fab. e
mod. 2000, cor branca, Placa HMM-4933, chassi
9BWZZZ377YT130675, motor UNF147230, não tem freios, batente
da porta lado direito, radiador, ventuinha, chicotes, bicos injetores,
Edital Leilão – Bens Móveis inservíveis
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LOTE

08

09

10

DESCRIÇÃO DOS BENS

AVALIAÇÃO
(R$)

sensores diversos, tampa do distribuidor, cabos de vela, velas de
ignição, correia, tampa do oleo, bateria, mangueira do
hidravacuo, maçaneta externa lado direito, forro das portas,
chave de ignição, chave de setas, limpador do parabrisa, sem
roda e pneu de estepe. e demais itens no estado em que se
encontra. (CRLV 2015)

800,00

Um veículo VW/SANTANA 2.0, combustível Gasolina, 04 portas ano
de fab. 2001 e mod. 2002, cor preta, Placa HMM-7342, chassi
9BWAE03XX2P002773,
motor UQH035120, não tem bateria,
puxador da porta traseira interno lado direito, vidro da porta lado
esquerdo dianteiro, sem roda e pneu de estepe. e os demais
itens no estado em que se encontra. (CRLV 2015)

5.000,00

Um veículo VW/KOMBI, combustível Gasolina, ano de fab. e mod.
1995, cor branca, Placa GMM-5515, chassi 9BWZZZ231SP011780,
sem motor e perifericos, caixa de câmbio, homocinéticas,
amortecedores, retrovisores, freios dianteiro e traseiro, limpador de
parabrisas, caixa de fusiveis, comutador de ignição, motor de
partida, alternador, sem roda e pneu de estepe. e os demais
itens no estado em que se encontra. (CRLV 2015)

800,00

Um veículo passageiro/Microonibus IMP/M.BENZ 310 D SPRINTER,
combustível Diesel, ano de fab. e mod. 1998, cor branca, Placa
HMM-3284, chassi 8AC690341WA527445, não tem motor, vidro
lateral lado direito, bateria, sem roda e pneu de estepe. e os
demais itens no estado em que se encontra. (CRLV 2015)
4.000,00

11

Uma motocicleta YAMAHA/YBR 125K, combustivel Gasolina, ano
de fab. e mod. 2003, cor vermelha, placa GXV-6706, chassi
9C6KE044030026067, no estado em que se encontra. (CRLV 2015)
1.000,00

12

13

Um Caminhão Basculante, Mercedes Benz L 1113 – combustível
Diesel, ano de fab. e mod. 1986, cor vermelha, placa GMM-5014,
chassi 9BM344019GB728565, sem motor, caixa de câmbio,
diferencial, porta, parabrisas, cardan, bateria, tambores de freio,
patin de freio, feixe de molas, cuicas de freio, viola de freio, semi
eixos, bancos, radiador, sem roda e pneu de estepe. e os demais
itens no estado em que se encontra. (CRLV 2015)
Um Caminhão Basculante, Mercedes Benz, combustível Diesel,
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LOTE

14

15

16

17

DESCRIÇÃO DOS BENS

AVALIAÇÃO
(R$)

ano de fab. e mod. 1986, cor vermelha, Placa GMM-5007, chassi
9BM344019GB727620, motor 3449190193844537, não tem motor
de arraque, alternador, parachoques, paralamas dianteiro,
bateria, bancos, coluna de direção, volante, suporte da coluna,
caixa de câmbio, cardan, sem roda e pneu de estepe. e os
demais itens no estado em que se encontra. (CRLV 2015)

4.000,00

Um Caminhão/ carroceria aberta, Mercedes Benz L 1113,
combustivel Diesel, ano de fab. e mod. 1973, cor vermelha, Placa
GMM-4989, chassi 34403216040000, motor sem numero de
identificação, não tem cabeçote, parabrisas, alternador, motor
de arraque, tanque de combustivel, bateria, semi eixos, sem roda
e pneu de estepe. e os demais itens no estado em que se
encontra. (CRLV 2015)

1.000,00

Um Caminhão/ Mec. Operacional, com coletor compactador de
lixo, Mercedes Benz LK 1414, combustível Diesel, ano de fab. e
mod.
1991,
Placa
GMM-5027,
cor
branca,
chassi
9BM384045MB897975, sem motor, par de rodas dianteira, caixa
de câmbio, bateria, feixe de molas, banco, volante, coluna de
direção, cilindro da embreagem, sem roda e pneu de estepe. e
os demais itens no estado em que se encontra. (CRLV 2015)

8.000,00

Um veículo/Caminhonete/Furgão FIAT/FIORINO IE, combustível
Gasolina, ano de fab. 2000 e mod. 2001, cor branca, Placa
HMM-5367, VEICULO BAIXADO
E CRV RECOLHIDO PELO
DETRAN/SUCATA.

500,00

Um veículo/Caminhonete/Furgão FIAT/FIORINO IE, combustível
Gasolina, ano de fab. 2001 e mod. 2002, cor branca, Placa DDL6386, VEICULO BAIXADO E CRV RECOLHIDO PELO DETRAN/SUCATA.
500,00

18

19

20

Um veículo/Caminhonete/Furgão FIAT/FIORINO IE, combustível
Gasolina, ano de fab. 1997 e mod. 1998, cor branca, Placa
GMG-8772, VEICULO BAIXADO E CRV RECOLHIDO PELO
DETRAN/SUCATA.

500,00

Um veículo VW/GOL CL, combustível gasolina, ano de fab. e mod.
1991, Placa GMM-0162, VEICULO BAIXADO E CRV RECOLHIDO PELO
DETRAN/SUCATA.

300,00

Motoniveladora Fiatallis FG-070, ano 1983, série 70D183, motor
novo, freios e tambores novos, transmissão revisada, comando de
Edital Leilão – Bens Móveis inservíveis
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LOTE

21

22

23

24

25

26

27

DESCRIÇÃO DOS BENS

AVALIAÇÃO
(R$)

valvula e virabrequim novo original, bomba injetora e bicos
revisados, pneus semi novos, falta bateria, e os demais itens no
estado em que se encontra.

35.000,00

Motoniveladora Dresser 140C, ano 1987, serie ZB 11016,
embreagem nova, sem bateria, e os demais itens no estado em
que se encontra.

15.000,00

Retro-escavadeira CASE 580 H, ano 1984, serie 6984461, sem
alternador, motor de arranque, bateria, transmissão desmontada e
os demais itens no estado em que se encontra.

10.000,00

Carregadeira Michigan 75 HD, ano 1975, serie 4195A606BRC, sem
motor de arranque, alternador, bateria e os demais itens no
estado em que se encontra.

25.000,00

Rolo Compactador – Liso, Muller RT 82, ano 1980, serie 22011090,
sem motor de arranque, bateria e os demais itens no estado em
que se encontra.

15.000,00

Trator Ford mod. 5030, ano 1994, serie CA1963, sem bomba
d'agua, alternador, motor de arraque, bateria, cambio
desmontado e os demais itens no estado em que se encontra.

8.000,00

Reboque/Trayler/Karmann C.KC 520, ano de fab. e mod. 1993,
chassi 9AKXKC520PX000432, placa HMM-2808, no estado que se
encontra. (com CRV)

1.000,00

Reboque/Trayler, no estado que se encontra. (sem CRV)
1.000,00

28

Um lote de sucata mista.

100,00

29

Um lote de aproximadamente 1.000 kg. de peças velhas de
carros, caminhões e máquinas.

100,00

02.

Da Data da Realização e Local

02.01.O Leilão será realizado no dia 17 (dezesete) de dezembro de 2015, a partir das
13h00 (treze) horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, sito na Alameda dos Ipês, nº. 01 – Bairro Pinheiros.
03.

Dos Valores Mínimos de Arrematação

Edital Leilão – Bens Móveis inservíveis

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Deptº. Suprimentos - Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva - Varginha-M.G. / CEP: 37.018-050
C.N.P.J.: 18.240.119/0001-05 – Insc. Estadual: Isento
Fones:(0**35) 3690-1812 – (0**35) 3222-9187 – 9148 – 9212 - 9505 – 9506 - Fax: (0**35) 3222-9512
e-mail- cpl@varginha.mg.gov.br

03.01.Os valores mínimos de arrematação de cada lote, são os constantes do subitem
01.01., deste Edital.
04.

Da Forma de Pagamento

04.01. O arrematante deverá pagar à vista o valor do lance ofertado, no ato da
arrematação, diretamente ao leiloeiro oficial designado para o certame, podendo
faze-lo em espécie ou através de cheque nominal à Prefeitura do Município de
Varginha.
Observação: No caso de pagamentos efetivados através de cheques, os bens
arrematados somente serão liberados após compensação bancária.
05.

Das Obrigações do Arrematante

05.01.Caberá ao arrematante:
05.01.01. Pagar no ato da arrematação, a comissão legal relativa aos serviços do
Leiloeiro Oficial, diretamente ao mesmo, de 5% (cinco por cento), sobre o valor do
bem arrematado.
05.01.02. Retirar o bem arrematado, impreterivelmente, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, correndo por sua conta as despesas com fretes, carga e descarga.
06.

Disposições Gerais

06.01.Os valores constantes do subitem 01.01., deste Edital, constitui valores de lances
mínimos.
06.02. Os bens serão vendidos no estado que se encontram ao quem oferecer o
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação, e serão apregoados, lote por lote,
sem a obrigatoriedade de ordem numérica e em hipótese alguma a Administração
aceitará reivindicações dos licitantes quanto ao fornecimento de peças faltosas e/ou
danificadas para reparo dos veículos, máquinas e equipamentos vendidos.
06.03.Os arrematantes terão um prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados à partir da
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data de realização do leilão para a retirada do bem arrematado, e só poderão faze-lo
mediante prova de haver integralizado o lance ofertado. Findo este prazo, incorrerão
em multa de 1% (um por cento) ao dia, calculado sobre o valor da arrematação, a
título de taxa de armazenagem. Decorridos 30 (trinta) dias da data do leilão, e não
sendo o bem retirado, perderá o arrematante todos os direitos sobre o mesmo,
reincorporando-se este, automaticamente, ao Patrimônio do Município.
06.04.Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, exceto servidores públicos
municipais participantes diretamente deste processo licitatório, tornando-se implícito
que, ao apresentar o seu lance, o licitante concorda com todas as disposições
contidas no presente Edital.
06.05.A Prefeitura do Município de Varginha, se reserva no direito de, em qualquer fase
da licitação, e a seu critério, revogar o presente Edital, ou dele retirar ou reunir um ou
mais lotes se devido for, sem que caiba aos licitantes, quaisquer indenizações ou
reparações.
06.06. As taxas e emolumentos por ventura devidos pela transferência dos bens
arrematados, serão por conta exclusiva do arrematante.
06.07. Prefeitura do Município de Varginha, se exime de toda a responsabilidade de
eventuais danos causados a usuários dos bens arrematados, bem como não oferecerá
garantia dos mesmos, tendo em vista serem apregoados no estado de conservação
em que se encontram.
06.08. Os bens a serem leiloados estarão abertos à visitação pública, nas
dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sito na Alameda
dos Ipês, nº. 01 – Bairro Pinheiros, no período compreendido entre 07/12/2015 a
16/12/2015, nos horários das 08h00 às 10h30 e 13h30 às 16h30.
06.09.Informações complementares sobre o presente Edital, poderão ser obtidas junto
ao Serviço de Controle Patrimonial, situado a Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila
Paiva

/

Varginha

–

MG

–

Telefone:

(0xx35)
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3222–9285

–

E-mail:
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patrimonio@varginha.mg.gov.br
06.10.As partes elegerão o Foro da Cidade e Comarca de Varginha, Estado de Minas
Gerais, para qualquer procedimento administrativo ou judicial decorrente do
processamento deste Leilão e do cumprimento dele originado.
06.11.E, para conhecimento do público, expede-se o presente Leilão nº. 001/2015,
que deverá ser afixado no lugar de costume em mural existente nas dependências do
Paço Municipal, publicado em resumo no Jornal Gazeta de Varginha, Minas Gerais e
Jornal Hoje em Dia.

Varginha / MG, 27 de novembro de 2015.

Sebastião Aécio Damasceno
Chefe do Departamento de Suprimentos

Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração
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