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EDITAL LEILÃO Nº. 001/2009 
 
O MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – ESTADO DE MATO GROSSO, por sua Comissão Especial 
de Licitação, instituída pela portaria Nº. 418/2009 de 05 de novembro de 2009 torna público, 
para conhecimento dos  interessados,  que no Pátio da Prefeitura Municipal de Diamantino, sito 
a Rua Des. Joaquim P. F. Mendes, nº 2341, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade, será 
realizada a licitação na modalidade LEILÃO PÚBLICO TIPO MAIOR LANCE OU OFERTA, 
para alienação de veículos, bens moveis diversos em desuso, componentes elétricos e peças 
diversas, pertencentes ao patrimônio da prefeitura municipal de diamantino, considerados 
inservíveis ou anti-econômicos ao uso da administração pública municipal, a serem alienados 
no estado em que se encontram, em conformidade com o que determina a Lei n 8.666/93, e a 
Lei municipal nº. 720/2009 e demais normas legais pertinentes e as condições do presente 
edital e seus anexos. 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Leilão tem por objeto a alienação de veículos, bens moveis diversos em 
desuso, componentes elétricos e peças diversas, pertencentes ao patrimônio da prefeitura 
municipal de diamantino, considerados inservíveis ou anti-econômicos ao uso da administração 
pública municipal, a serem alienados no estado em que se encontram, conforme o Anexo I 
deste Edital.   

1.2. Os bens mencionados no anexo serão alienados no estado de conservação e condição em 
que se encontram, pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelo licitante, não 
cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 
intrínsecas ou extrínsecas.  

2. LOCAL DATA E HORÁRIO. 

A alienação realizar-se-á na Av. Desembargador Joaquim P.F.Mendes, 2341 , nesta cidade, no 
dia 21 de dezembro de 2009, às 10:00 horas.  

3. DO HORÁRIO E LOCAL PARA EXAME DOS BENS.  

1. Os bens a serem leiloados encontram-se  no pátio da Prefeitura Municipal de 
Diamantino-MT, nesta cidade.  

 3.2. Os bens poderão ser examinados das 13h30min às 17h00min, no local onde será 
realizado o leilão.  

3.3. Os interessados deverão tomar conhecimento junto ao Departamento de Trânsito do 
Estado do Mato Grosso – DETRAN-MT da existência de multas e de emplacamento em atraso 
dos veículos que desejem arrematar, a fim de obterem pleno conhecimento do valor a ser pago 
por ocasião da transferência daquele para seu nome.  

4. DO FUNDAMENTO JURÍDICO 

Este certame licitatório reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

5.1. Poderão oferecer lances pessoas físicas e pessoas jurídicas, inscritas respectivamente no 
Cadastro de Pessoa Física - CPF  e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, do 
Ministério da Fazenda, possuidores de documento de identidade, vedada à participação dos 
membros da Comissão de Licitação e menores de 18 anos, não emancipados, bem 
como, funcionários deste Órgão; 
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5.2. No ato de arrematação, o interessado credenciará perante o leiloeiro com a apresentação 
dos seguintes documentos, sob pena de nulidade do lance:  

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Documento de identidade, no caso de Pessoa física ou documento de identidade e 
credenciamento, pela empresa, no caso de Pessoa jurídica; 

c) Comprovante de emancipação, quando for o caso; 

d) Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores.  

5.3. Os documentos citados no item anterior poderão ser exigidos no original, ou por intermédio 
de fotocópia integral legível, autenticada em Cartório ou acompanhadas do original para que a 
Comissão autentique;  

5.4. Depois de examinados e feitas as anotações pertinentes, os documentos serão devolvidos 
no ato do pagamento.  

6 - DA ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO  

6.1 – Os bens a serem leiloados deverão ser previamente avaliados, 

6.2 – Os bens serão vendidos à vista, a quem oferecer maior lance, sendo o pagamento 
realizado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a arrematação, no estado em 
que se encontram. Caso o pagamento seja efetuado em cheque, o arrematante terá de 
aguardar sua compensação para posterior liberação dos bens arrematados.  

6.3 – Somente após o pagamento em espécie, o arrematante estará autorizado a retirar os 
bens arrematados no prazo máximo de 05 (cinco) dias.  

6.4 – Sobre o valor da arrematação do veículo, incidirá 10% (dez por cento) referente à 
comissão do leiloeiro, a ser paga pelo arrematante, em dinheiro ou através de cheque 
nominativo em favor da Prefeitura Municipal de Diamantino-MT (valor do bem) e do Sr. Kleiber 
Leite Pereira (comissão).  

6.5 – A transferência da propriedade, bem como todas as despesas de tradição do veículo, 
correrão à conta do respectivo arrematante.  

6.6 – Ao arrematante que não pagar os bens será aplicada uma multa diária no percentual de 
1% (um por cento) sobre o valor do bem.  

6.7 – O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN o veículo arrematado, para sua 
propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua retirada, sob pena do veículo 
ser recolhido, conforme o art. 123, I e § 1º da Lei nº 9.503/97. 

6.8 - É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de alguma 
forma negociar o(s) seu(s) veículos(s) antes do pagamento e da extração da Nota de Venda.  

7 – PRAZO PARA A RETIRADA DOS BENS  

7.1- A não retirada dos bens pagos pelo arrematante no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 
realização do leilão, implicará em multa diária no percentual de 1% (um por cento) sobre o 
valor do bem.  

7.2 - A retirada do veículo arrematado poderá ser feita nos seguintes horários: de segunda a 
sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, não sendo aceitas 
reclamações posteriores a arrematação referente ao valor da arrematação ou estado do bem.  
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7.3 – A entrega do veículo será efetuada juntamente com o documento único de transferência – 
DUT, devidamente preenchido e com as assinaturas do arrematante e do representante da 
Prefeitura Municipal de Diamantino/MT. 

8 – DAS PENALIDADES  

8.1 - A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita a licitante às seguintes penalidades, 
indicadas na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993:  

8.2 - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

8.3 - As sanções prevista no subitem 8.2 são aplicáveis também às licitantes que se envolvam 
na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão.  

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1 - Os interessados em participar do presente Leilão deverão retirar o Edital no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, sito a Av. Desemb. Joaquim P.F.Mendes, 
2341, no horário das 13:30 as 17:30 horas de segunda a sexta-feira, ou pelo sitio 
www.diamantino.mt.gov.br .  

9.2 - O presente Edital não importa em obrigação de venda, desde que as ofertas sobre o 
veículo não atinjam o valor do lance inicial (lance mínimo) estabelecido no ANEXO I.  

9.3 – A Prefeitura Municipal de Diamantino se reserva o direito de adiar, revogar ou anular a 
licitação, sem que do seu ato assista aos licitantes direito a qualquer indenização, ou ainda, 
retirar-se do leilão antes do pregão, caso seja constatada alguma irregularidade. 

9.4 - A participação do Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes 
das exigências e condições estabelecidas no presente Edital. Os casos omissos serão 
resolvidos pela Comissão de Licitação  

9.5 - Fica eleito o foro de Diamantino – MT, para dirimir as questões oriundas da presente 
licitação.  

Diamantino-MT, 30 de dezembro de 2009. 

João Paulo Braz da Silva 
Presidente da Comissão de Leilão 
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ANEXO I 

 
BENS A SEREM ALIENADOS EM LEILÃO 

 
 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS BENS PARA ALIENAÇÃO: 
 
Lote 01 – 01 Motocicleta Honda CG 125 Cargo, ano 2001/02, placa JZI-3724, chassis 
9C2JC30302R000583, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 990,00 
 
Lote 02 – 01 Motocicleta Honda CG 125 Cargo, ano 2001/02, placa JZI-3684, chassis 
9C2JC30302R000586, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 990,00 
 
Lote 03 – 01 Motocicleta Honda CG 125 Titan KS, ano 2003/04, placa JZO-3031, chassis 
9C2JC30104R019804, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 1.100,00 
 
Lote 04 – 01 Veículo Fiat Uno Mille, Fire-flex, ano 2005/06, placa JZV-8405, chassis 
9BD15802764678330, 02 portas, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 
9.100,00  
    
Lote 05 - 01 Veículo Volkswagen Kombi, ano 1997/98, placa JZP-0055, chassis 
9BWZZZ237VPO48145, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$4.400,00  
 
Lote 06 – 01 Veículo Volkswagen Kombi, ano 1997/98, placa JYT-0055, chassis 
9BWZZZ237VPO48160, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 4.400,00 
 
Lote 07 – 01 Veículo Mercedes Bens 1314, ônibus, ano 1987/87, placa JYM-4707, chassis 
9BM345050HB759765, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 12.000,00 
 
Lote 08 - 01 Veículo Mercedes Bens 1314, ônibus, ano 1987/87, placa JYM-4717, chassis 
9BM345050HB760925, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 12.000,00 
 
Lote 09 - 01 Veículo Mercedes Bens 1314, ônibus, ano 1987/87, placa JYM-4737, chassis 
9BM345050HB763302, funcionando, sem o varão do câmbio, parado, no estado em que se 
encontra. Avaliação R$ 11.000,00 
  
Lote 10 - 01 Veículo Mercedes Bens, ônibus, ano 1980/80, placa JYM-4767, chassis 
9BM345050HB760943, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 9.900,00 
 
Lote 11 - 01 Veículo Mercedes Bens, ônibus, ano 1980/80, placa JYI-3528, chassis 
34405811498927, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 9.900,00 
 
Lote 12 -  01 Veículo Mercedes Bens 1314, ônibus, ano 1987/87, placa JYN-2539, chassis 
9BM345050HB761473, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 11.000,00 
 
Lote 13 – 01 Veículo Kia Besta 12P GS, ano 2001/01, placa JZK-9863, chassis 
KNHTR731217062060, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 12.500,00 
 
Lote 14 – 01 Veículo Fiat Uno Mille EX, ano 1999/99, placa JYE-0044, chassis 
9BD158018X4048533, 02 portas, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 
4.000,00  
 
Lote 15 - 01 Veículo Fiat Uno Mille Smart, ano 2000/01, placa JZF-5047, chassis 
9BD15808814165286, 02 portas, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 
5.300,00  
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Lote 16 – 01 Veículo MMC L200, Sport 4x4 GLS, ano 2005/05, placa KAL-7397, chassis 
93XHNK7405C514799, motor fundido, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 27.000,00 
 
Lote 17 – 01 Ford Cargo 1114, ano 1986/86, placa JZF-6443, chassis M14GDR02212, 
rodando, sem carroceria, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 7.700,00 
 
Lote 18 – 01 Veículo Chevrolet D-60, ano 1980/80, placa BGY-0635, chassis 
BC653PPK27170, rodando, com tanque de transporte d´água, no estado em que se encontra. 
Avaliação R$ 8.700,00 
 
Lote 19 – 01 Veículo Fiat Uno Mille, Fire-flex, ano 2005/06, placa JZV-8425, chassis 
9BD15802764678131, 02 portas, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 
9.900,00  
 
Lote 20 – 01 Veículo Volkswagen Parati, ano 1995/95, placa JYD-6884, chassis 
9BWZZZ30ZSPO11582, 02 portas, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 
3.800,00 
 
Lote 21 –  01 Motocicleta Honda CG 125 Cargo, ano 2001/01, placa JZF-0205, chassis 
9C2JC30301R001830, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 950,00 
 
Lote 22 - 01 Veículo Mercedes Bens 1620, ônibus, ano 1997/97, placa LBR-6216, chassis 
9BM384087VB122411, adaptado consultório odontológico, rodando, no estado em que se 
encontra. Avaliação R$ 21.000,00 
 
Lote 23 - 01 Veículo Kia Besta 12P GS, ano 2002/02, placa JZP-6796, chassis 
KNHTR731227095975, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 13.300,00 
 
Lote 24 - 01 Veículo Volkswagen Gol Special, ano 2003/04, placa JZU-9209, chassis 
9BWCA05YX4T018072, 02 portas, rodando, porta do motorista lataria rasgada,  no estado em 
que se encontra. Avaliação R$ 8.500,00 
 
Lote 25 -  01 Veículo Fiat Uno Mille Smart, ano 2000/01, placa JZF-1362, chassis 
9BD158008814155890, 02 portas, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 
4.700,00 
 
Lote 26 – Motoniveladora Caterpilar 120B, ano 1983, chassis 32COO901, sem: rodas e pneus 
traseiros, motor de arranque, radiador, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 20.000,00 
 
Lote 27 – Pá Carregadeira  Case W18, ano 1986, chassis 6953451, trabalhando, no estado 
em que se encontra. Avaliação R$ 43.000,00 
 
Lote 28 – RETIRADO 
 
Lote 29 – 01 Caçamba basculante, cor azul, mais ou menos 6m³ , no estado em que se 
encontra.Avaliação R$ 1.300,00 
 
Lote 30 – 01 Trailer de arrasto, sem identificação, reaproveitável, no estado em que se 
encontra. Avaliação R$ 300,00 
 
Lote 31 - 01 Veículo Mercedes Bens 1318, ônibus, ano 1992/92, placa MEN-5190, chassis 
9BM384088NB944091, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 15.000,00 
 
Lote 32 - 01 Veículo Mercedes Bens 1318, ônibus, ano 1991/92, placa MEN-4890, chassis 
9BM384088MB918933, motor fundido, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 10.000,00 
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Lote 33 – Conjunto de jogos de forma para fabricação de manilhas, com base, mesa vibradora, 
dois carrinhos incompletos, noves anéis, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 1.000,00 
 
Lote 34 – Jogos de formas para fabricar caixas d`água, vasos sanitários, pias, tanquinhos de 
lavar, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 1.000,00 
 
Lote 35 – 01 Caixa d`água tipo taça, reaproveitável e sucatas de ferragens diversas, na estado 
em que se encontra. Avaliação R$ 1.000,00 
 
 
Lote 36 – 03 Betoneiras, sendo duas com motor, uma sem motor e uma sem tambor, no 
estado em que se encontra. Avaliação R$ 300,00 
 
Lote 37 – Sucatas Diversas: computadores, nobreak Brasuoltec, impressoras, estabilizadores, 
fotocopiadoras, cofre, geladeira, fogões, ventiladores, máquina de escrever, cadeiras, cadeira 
odontológica, estufa, instrumentos musicais etc, no estado em que se encontram. Avaliação R$ 
500,00 
 
Lote 38 - 01 Veículo MMC L200,  4x4 GLS, ano 2002/02, placa JYM-3458, chassis 
93XHNK3402C219961, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 28.000,00 
 
Lote 39 - 01 Veículo MMC L200,  4x4 GLS, ano 2002/02, placa KAN-4890, chassis 
93XHNK3402C222388, rodando, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 25.000,00 
 
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO R$ 360.530 (trezentos e sessenta mil quinhentos e trinta 
reais) 
 
 


