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LEILÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO- MT 
Dia do leilão: 05 de Julho de 2011 - 3ª feira - 10h00min 
Local do leilão: Pátio - garagem da sede da prefeitura Municipal 
                           Rua Desembargador Joaquim PF Mendes nº  2.341 em Diamantino/MT 
 

EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2011/PMD 
 

O MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – ESTADO DE MATO GROSSO, por sua Comissão Especial de Licitação, instituída pela portaria Nº. 
040/2011 de 29 de abril de 2011 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 vendidos no estado em que se encontram, em conformidade com o 
que determina a Lei n 8.666/93 que em data, horário e local mencionado e através do Leiloeiro Público Oficial KLEIBER LEITE 
PEREIRA – Matricula nº 004/1998/Jucemat, devidamente nomeado e autorizado, realizará a presente licitação na modalidade de leilão 
público, conforme o presente Edital de Leilão e Relação de Bens do Anexo I, a fim de receber lances, para a venda de veículos e outros 
bens móveis diversos de sua propriedade. 
 
O presente leilão foi autorizado pela Câmara Municipal através da Lei nº 799/2011, e realizar-se-á com estrita observância do princípio 
da Licitação, nos termos da Lei N°. 8.666/93 de 21/06/93, Lei N°. 8.883/94 de 08/06/94, Decreto nº 21.981/32 e suas alterações e 
demais legislações vigentes. Os documentos emitidos pelo Leiloeiro Público Oficial são revestidos de Fé Pública para seus devidos fins. 
 
Edital completo, descrição dos bens e fotos ilustrativas encontram-se para apreciação virtual e meramente de caráter de divulgação no 
site do Leiloeiro: www.kleiberleiloes.lel.br ou www.diamantino.mt.gov.br, ou ainda no local do leilão (65) 3336.1466. 
 
O leilão será realizado no pátio-garagem da sede da Prefeitura Municipal no endereço supra, onde os interessados deverão realizar 
suas visitas e vistorias aos bens disponibilizados para o leilão a partir do dia 17/06/2011, em dias úteis e no horário de expediente da 
Prefeitura. O Lote 16 encontra-se localizado/edificado na Rodovia Roberto Campos, Km 1, bairro Novo Diamantino. 
 
01 – CONDlÇÕES DE PARTICIPAÇÃO – habilitação, lances e pagamento. 
 
1.1. DA HABILITAÇÃO:  
 

1.1.1. Poderão participar e oferecer lances no leilão os licitantes que se habilitarem, pessoas físicas ou jurídicas, portadoras dos 
originais de RG e CPF; se empresa, cópia do Contrato Social e cartão do CNPJ; e se representante, Procuração objetiva 
passada por Cartório. Não podem participar funcionários e servidores do Vendedor.  

1.1.1.1. Para os licitantes que já arremataram em leilões realizados em 2011 pela organização Kleiber Leilões é necessário:  
a) atualização de cadastro (se precisar), b) realizar o deposito da caução, c) receber nova senha.   

 

1.1.2.A habilitação prévia poderá ser feita até antes do início do leilão, cumprindo os requisitos: 
1.1.2.1. preenchimento de FICHA CADASTRAL, apresentando os documentos acima exigidos (sujeita a consulta e aprovação) 
1.1.2.2.  deposito caucionado junto ao Leiloeiro em cheque ou dinheiro para os seguintes lotes:  
Lotes 06, 07, 08, 09 e 11  caução de R$ 2.000,00   -   Lotes  10, 12, 13, 14, 15 e 16  caução de R$ 5.000,00 
 

1.1.2.3. recebimento de número de senha pessoal e intransferível.   
1.1.2.4. não serão habilitados licitantes com restrições cadastrais. A fase de habilitação se encerra com o início do leilão. 
1.1.2.5. não serão aceitos cheques de terceiros, e no caso de dinheiro, deverá ser depositado em conta do Leiloeiro. 
 

1.1.3.  A habilitação de licitantes que não possam estar presentes no leilão poderá ser feita antecipadamente ou enviada por fax ou e-
mail até às 16:00 horas do dia anterior ao leilão, através de “Ficha Cadastro com Oferta de Lance”, depositando a caução somente em 
dinheiro na conta do Leiloeiro. A oferta será lida no ato do leilão, podendo ser vencida por lance superior. 
 

1.1.4.  Os documentos, depósitos caucionados, cheques ou dinheiro, serão devolvidos aos não Arrematantes somente no final do leilão. 
Se a caução foi em dinheiro, o Leiloeiro a devolverá no ato, apenas através de cheque nominal ao beneficiário.  
 
1.2. DOS LANCES: 
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1.2.1. Os lances começam com o valor da avaliação dos bens, sendo presenciais e verbais,  ou ainda,  na hipótese de oferta de lance 
via fax ou e-mail nas condições previstas no sub-item 1.1.3., sendo declarado vencedor na batida do martelo pelo Leiloeiro o licitante 
habilitado que maior preço oferecer. 
 
1.2.1.1. Em caso excepcional e prevalecendo o real interesse público da alienação, algum lote ou lotes, cujo valor da avaliação seja 
deserto, este valor poderá ser revisto no decorrer do leilão, sendo vendido pela melhor oferta obtida, desde que não seja preço vil.  
 
1.2.2. Na hipótese do lance vencedor ter sido através de fax ou e-mail, o Leiloeiro comunicará o Arrematante para que proceda 
imediatamente o deposito do valor da arrematação e emitirá o documento de arrematação respectivo. Onão cumprimento da obrigação 
assumida no prazo estipulado será considerada inadimplência, aplicando-se o disposto no Item 1.3.4. e 1.3.4.1. 
 

1.2.3. As vendas serão efetuadas somente com lances para pagamento À VISTA. 
Havendo incidência de ICMS ou outros ônus, estes  serão por conta e suportados pelo Arrematante. 

 

1.2.4. A comissão do Leiloeiro Público Oficial é de 10% (dez por cento) a ser paga pelo Arrematante. Em nenhuma hipótese o 
Leiloeiro devolve a comissão recebida. O Vendedor não paga comissão e não tem qualquer despesas com o Leiloeiro. 

 
1.3. DO PAGAMENTO: 
 
1.3.1. O pagamento e acerto de contas do Arrematante será efetuado logo após a arrematação e À VISTA, com dinheiro ou cheque, 
sendo que o valor do deposito caução será abatido no valor da arrematação ou na comissão. No caso de pagamento em cheque, valor 
total ou diferença apurada, o lote adquirido só será liberado pelo Vendedor após a compensação.  
 
1.3.2. No local do leilão estará instalado o escritório do Leiloeiro para os recebimentos e acertos, quando será expedida a NOTA DE 
ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. A conta bancaria do Vendedor para receber a arrecadação será fornecida no ato.  

 
1.3.3. A Nota de Arrematação em Leilão Público será expedida exclusivamente em nome do Arrematante habilitado para o leilão, sendo 
que o Leiloeiro não está autorizado a emiti-la em nome de terceiros. 
 
1.3.4. Uma vez expedida a Nota de Arrematação ou comunicado que o lance vencedor foi por fax ou e-mail, e não realizado o 
pagamento do preço, será declarado a inadimplência  da arrematação com  o seu cancelamento e nulidade, perdendo o Arrematante o 
valor da caução (§ 2º, artigo 53 das Licitações),  sendo o lote oferecido a outros interessados. 

 
1.3.4.1. O Vendedor poderá optar ainda por aplicar as demais penalidades e sanções dispostas na Lei de Licitações e Contratos ou 
demandar judicialmente.  Não honrada também a comissão, o Leiloeiro poderá emitir titulo executivo de crédito, cobrar, protestar e 
demandar judicialmente em desfavor do inadimplente.   
 
1.3.5. O leilão é uma operação liquida e certa  onde o licitante habilitado participa de livre e espontânea vontade, e a desistência, a 
frustração do caráter competitivo, o não pagamento, a sustação ou bloqueio do cheque dado em caução ou para liquidação e 
pagamento,  configura fraude, dolo e prejuízo aos cofres públicos e ao Leiloeiro, e em ocorrendo, será registrado BO Policial. 
 
02 - DOS BENS MÓVEIS DIVERSOS E DA TRANSFERÊNCIA: 
 
2.1. Todos os bens serão vendidos no estado em que se encontram quando de sua exposição. 
 
2.1.1. O Lote 16, estrutura metálica de armazém geral, deverá ser desmontada e retirada pelo arrematante no prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data do leilão, sendo que o mesmo se obriga ao uso de mão de obra e equipamentos apropriados ao serviço,  
cumprindo todas as regras de manuseio e segurança do trabalho. A descrição e metragem não são exatas, não podendo alegar-se 
desconhecimento, redução de preço, complementação, indenização etc. 
 
2.2. O licitante deverá se certificar das características e circunstâncias que envolvem os veículos, bens móveis diversos etc, não 
podendo alegar desconhecimento das condições e estado físico ou de conservação dos lotes ofertados e adquiridos por livre e 
espontânea vontade, dos prazos para transferência e registro, das possíveis restrições ou obrigações impostas por leis vigentes. 
 
2.3. As visitas "in loco' aos bens disponibilizados para leilão, vistorias, levantamentos, consultas, deverão ser realizadas com 
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antecedência e estão liberadas a exclusiva vontade e decisão dos interessados, não cabendo após a arrematação, reclamações, 
arrependimentos, indenizações ou qualquer outro procedimento não previsto neste Edital. 
 
2.4. Será de responsabilidade do Arrematante as providências de retirada do lote adquirido do local onde se encontram, reformas e 
consertos, remoção, fretes, despesas tradicionais como transferência e/ou regularização de documentos, impostos etc e todos os atos e 
ações decorrentes para efetivação da propriedade em seu nome, bem como, demais custos oriundos.  
 
2.5. O arrematante de veículos automotores terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do leilão, para realizar as 
reformas e consertos necessários e fazer a vistoria obrigatória no Detran e efetivar a transferência de propriedade junto ao  órgão. O 
Vendedor entregará o Certificado de Registro de Veículo - Autorização para Transferência, devidamente datado e preenchido em nome 
do arrematante ou na forma necessária para efetivar o compromisso. 
 
2.5.1 Após o pagamento total da arrematação, toda documentação necessária para transferência de propriedade do veículo 
devidamente livre e desembaraçada será entregue exclusivamente pelo Vendedor ao Arrematante. 
 
2.5.2 O Arrematante assume o compromisso de não circular com o veiculo antes de consolidada a transferência de propriedade e, não o 
fazendo, além de responder civil e criminalmente por eventuais casos necessários, autoriza desde já o Vendedor, independentemente 
de intimação ou notificação, a requerer judicialmente a  busca e apreensão do veiculo, sem que caiba apelação contrária, optando por 
voltar o bem ao seu patrimônio e perdendo o Arrematante as quantias pagas, a qual não caberá recursos, ou então manter o veículo em 
seu pátio até a efetiva ordem documental.  
 
03 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
3.1  É vedado ao Arrematante ceder, permutar, vender, penhorar, dar em garantia, ou de qualquer outra forma, negociar os bens 
adquiridos antes do acerto de contas, pagamento total da arrematação e transferência de propriedade. 
 
3.2  Fica sob a inteira responsabilidade do Arrematante a retirada dos bens móveis no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a 
confirmação do pagamento da arrematação, observados os demais requisitos previstos neste Edital. Após esse prazo será cobrado taxa 
de depósito a base de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do arremate. 
 
3.3 Após decorridos 30 (trinta) dias sem providência de retirada do bem, o lote retoma ao patrimônio do Vendedor, independentemente 
de aviso ou notificação, perdendo o Arrematante as quantias pagas, a qual não caberá recursos. 
 
04 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
4.1  O Vendedor se reserva ao direito de vincular a venda a sua aprovação ou não,  fazer alterações,  colocar lotes, de retirar no todo ou 
em parte, desdobrar, agrupar ou reunir bens em lotes a seu exclusivo critério, necessidade ou interesse da administração, inclusive, no 
momento do leilão, sem que caiba qualquer reclamação ou indenização. 
 
4.2. O Leiloeiro Público Oficial está apto e autorizado a introduzir modificações, proceder alterações, fazer correções de eventuais erros 
ou omissões e demais atos necessários a correção, transparência e ao aperfeiçoamento do presente leilão 
 
4.3. Encerrado o leilão, o Leiloeiro lavrará e assinará a ATA circunstanciada com os registros indispensáveis, relação dos bens, 
avaliação e valor de venda e respectivos Arrematantes, contendo também os acontecimentos e fatos relevantes. Qualquer alteração 
posterior a emissão da Ata deverá ser efetuada mediante Certidão Aditiva do Leiloeiro. 
 
4.4. A prestação de contas pelo Leiloeiro ao Vendedor ocorrerá em até 10 (dez) dias, passíveis de prorrogação, e será realizada 
mediante o repasse da arrecadação do leilão (dinheiro, TED, DOC, depósitos, cheques), cópia original de uma via das Nota de 
Arrematação e da Ata contra-recibo, dando plena e rasa quitação encerrando o trabalho do Leiloeiro.  
 
4.5. Edital completo, detalhes e demais informações poderão ser obtidas no local do leilão. 
 
4.6. Fica eleito o Fórum da Comarca deste Município, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que forem. 

Diamantino-MT, 17 de junho de 2011. 
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João Paulo Braz da Silva 
Presidente da Comissão de Leilão 
 

ANEXO I 
 

RELAÇÃO ANEXA DOS BENS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS PARA ALIENAÇÃO EM LEILÃO 
 
Lote 01 – Sucatas diversas: computadores, notebook, monitores, no-break, impressoras, estabilizadores, scanner,filmadora, 
retroprojetor, data show, tela,  aparelho TV, vídeo K-7, mimeógrafos, microfones, aparelhos de fax e celular, máquina de costura, fogão, 
freezer, liquidificador,  bicicleta, moto-bomba, bomba d’água, extintor, máquina de escrever, fotográfica, preencher cheque e calcular,  
mochos, cadeiras, mesas e carteiras escolares, longarinas, pranchas desenho, balcão, rack, armários, arquivos, prateleiras, cofres, 
escada,  camas,  lixeiras, formas para fabricar caixas d´água, vasos sanitários, lavatórios, pias, tanquinhos de lavar, instrumentos de 
sopro, musicais, banda/fanfarra,aparelhos ar condicionado, ventiladores, no estado em que se encontram. Avaliação R$  700,00 
 
Lote 02 – Sucatas de ferragens em geral: bomba combustível, e abrigo de ponto de ônibus, no estado em que se encontram. Avaliação 
R$  300,00 
 
Lote 03 – 01 Veículo Volkswagen Kombi, ano 1982/82, placa JYQ-0421, chassi BH7283821, motor desmontado parcial, depenada, no 
estado em que se encontra. Avaliação R$  500,00 
 
Lote 04 – 01 Grade Tatu, série 2496, 16 discos e 01 Roçadeira Tatu, hidráulica, sem carda e rodinha, no estado em que se encontram. 
Avaliação R$  1.300,00 
 
Lote 05 – 01 Veículo A-20 cd, ano 1988/88, placa JYD-2291, chassi 9BG258NFJJC015683, motor parcial, sem: cxa de câmbio, rodas 
etc, no estado em que se encontra. Avaliação R$  1.500,00 
 
Lote 06 – 01 Usina de asfalto e 4 tanques para armazenamento de emulsão asfáltica, parada, no estado em que se encontram. 
Avaliação R$  3.000,00 
 
Lote 07 – 01 Tanque metálico para armazenar combustível, capacidade aproximada 70 m³, no estado em que se encontram. Avaliação 
R$  7.000,00  
 
Lote 08 – 01 Veículo A-20, ano 1987/88, placa JYB-9194, chassi 9BG244NFJHC005737, rodando com motor diesel adaptado, 
regularização por conta do arrematante, no estado em que se encontra. Avaliação R$ 8.500,00 
 
Lote 09 – 01 Veículo Mercedes Benz 1314, ônibus, ano 1987/87, placa JYM-4737, chassi BM345050HB763302, motor ruim, sem o 
varão do câmbio, parado, no estado em que se encontra. Avaliação R$  5.500,00 
 
Lote 10 – 01 Veículo Mercedes Benz 371, ônibus, ano 1992/93, placa LXF-0551, chassi 9BM364302NC073485, funcionando, parado,no 
estado em que se encontra. Avaliação R$  12.000,00 
 
Lote 11 – 01 Veículo MMC L200, 4x4 GLS, ano 2002/02, placa JYM-3458, chassis 93XHNK3402C219961, motor fundido, desmontado, 
parcial, no estado em que se encontra. Avaliação R$  9.300,00 
 
Lote 12 – 01 Veículo MMC L200, 4x4 GL, ano 2002/02, placa KAN-4890, chassis 93XHNK3402C222388, rodando, no estado em que se 
encontra. Avaliação R$14.900,00 
 
Lote 13 – 01 Veículo Mercedes Benz 1519, ano 1979/79, placa JZE-8349, chassi 34504512459942, cabina estendida, carroceria aberta, 
rodando, no estado em que se encontra.  Avaliação R$  32.000,00 
 
Lote 14 – 01 Veículo Ford Cargo 1622, ano 1998/98, placa JYQ-4036, chassi 9BFYTNFTXWDB81742, com caçamba 10 m³, rodando, 
trabalhando, no estado em que se encontra.  Avaliação R$  37.000,00 
 
Lote 15 – 01 Veículo Ford Cargo 1622, ano 1998/98, placa JYS-4937, chassi 9BFYTNFT3WDB82151, com caçamba 10 m³, rodando, 
trabalhando, no estado em que se encontra.  Avaliação R$ 40.000,00 
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Lote 16 – 01 Estrutura metálica de armazém geral, cobrindo área de 3.000 m², medindo 30 m X 100 m, 42 colunas, tesouras, telhado e 
paredes de zinco, 4 portões,  a ser desmontada e retirada pelo arrematante no prazo de 90 dias, sendo obrigado o uso de equipamentos 
apropriados ao serviço e cumprindo todas as regras de segurança do trabalho, descrição e metragem sem exatidão, no estado em que 
se encontram. Avaliação R$ 100.000,00 
 
TOTAL DA AVALIAÇÃO   ................................................................................................................ R$273.500,00 
(duzentos e setenta e três mil e quinhentos reais) 


