EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL
001/2022
O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, com sede na Rua Valdomiro
Teodoro Rios Q.30 - L. 02 - Bairro Pousada das Nascentes - Lagoa Santa Goiás,
representada pela prefeita municipal, Sra. Nucia Kelly de Freitas Oliveira., , em
conformidade com os preceitos da Lei nº 8.666/93 e alterações introduzidas pelas Leis
8.883/94 e 9.032/95, pelo presente, vem tornar público, para todos os interessados, que
fará realizar no dia 19/07/2022 as 10:00, LEILÃO PRESENCIAL dos bens especificados
no ANEXO I deste Edital, que será conduzido pela Leiloeira Pública Oficial Sra. Elenice
Lira Sales de Sousa, matriculada na JUCEG sob o número 073, nos seguintes termos:
1. LOCAL DATA E HORA
1.1 O presente leilão será realizado no dia 19/07/2022 às 10:00 horas, presencial no
Centro Cultural “Iolanda Idelina dos Reis”, localizada na Rua Maria Batista Nunes, Q.09 L. 05 - Bairro Centro - Lagoa Santa Goiás, estando ciente das normas por ele impostas.
2. DO HORÁRIO E LOCAL DE VISITAÇÃO DOS BENS
2.1 Os bens objeto deste Leilão poderá ser visitados pelos interessados que fizerem o
agendamento na Secretaria de Transportes do Município, dias 13 a 19 de julho das 08 às
17 horas, por meio do telefone (64) 3640 – 1303.
Garagem da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Francisco Jose da Silva, Q. 55,
L. 1, 2 e 3, pousada das nascentes, lagoa Santa/GO.
2.2 Os visitantes deverão seguir rigorosamente as regras estabelecidas pelo Município
para o distanciamento social, relativas à circulação de pessoas em espaços abertos ao
público, ou de uso coletivo.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderá participar deste processo qualquer interessado, pessoa física ou jurídica,
fazendo-se identificar através de documentos de identidade e CPF e ou CNPJ e
comprovante de endereço.
2.2 - Estão impedidos de participar do presente Leilão os membros da Comissão
Permanente de Licitação, a Leiloeira, menores de 18 anos não emancipados e incapazes.
2.3 - No ato da arrematação, o vencedor apresentará, sob pena de nulidade do lance, os
seguintes documentos: A) Carteira de Identidade; B) CPF/MF, se pessoa física; C)
Contrato Social ou equivalente e CNPJ/MF, se pessoa jurídica, acompanhada de

identificação de representação do representante legal da mesma; D) Comprovante de
emancipação, se for o caso.
2.4 As possíveis multas, gravames, e débitos anteriores e após o leilão incidentes sobre
as placas dos veículos a que se refere este Edital, se houver, devendo ser acompanhado
pelo arrematante até o final do processo;
2.5 Todas as despesas de impostos, taxas, multas, ficara por risco e conta do
arrematante, bem como a remoção e transporte dos bens arrematados, correrão por
conta do arrematante.
2.6 Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos
bens, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, remarcação de chassi, bloco, motor, compartimentos internos, estado de
conservação e localização.
2.7 Não poderão participar do leilão, na condição de arrematantes, os servidores ou
dirigentes da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, sejam efetivos, comissionados,
contratados ou cedidos para órgãos da administração direta ou indireta, conforme Art. 9º,
inciso II, da Lei nº8.666/93
3. FORMA DE PAGAMENTO:
3.1 Os bens móveis inservíveis serão ofertados para pagamento à vista, devendo o valor
do lance ser pago integralmente, por meio de depósito bancário na conta da Prefeitura
que será mencionada no dia do leilão. Podendo o valor ser efetuado em espécie ou em
cheque de emissão do arrematante ou de procurador legal.
3.2 Além do valor da arrematação, caberá ao arrematante efetuar o pagamento
diretamente a Leiloeira Oficial da sua comissão legal, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor arrematado e despesa de leilão, à vista. incidente sobre o valor total do
bem arrematado; despesas de leilão conforme Instrução Normativa do DNRC n. 113/10
art. 12 Inc. II, letra “b”. Cobrar dos arrematantes quaisquer valores relativos a reembolsos
de despesas havidas com o leilão, desde que com expressa previsão no
edital/regulamento do leilão e a devida autorização do Contratante ou Autoridade
Judicial”, estipuladas da seguinte forma: Pagamento do referido item 3.1 exclusivo do
arrematante.
3.3 Após a arrematação consumada não será aceita a desistência total ou parcial do
arrematante, sob pena de infringir o Artigo 335 do Código Penal Brasileiro. O arrematante
ficará responsável pelo pagamento total dos lotes arrematados e só se procederá a
entrega de qualquer bem após o pagamento de todos.
3.4 Se transcorrido o prazo de 24 (vinte quatro) horas e os depósitos não forem efetivados
pelo arrematante, este será considerado desistente e a venda será cancelada. Nesse
caso, haverá a cobrança dos valores abaixo descritos à título de multa: a) Valor de 15%
(quinze por cento) do valor do lance vencedor será recolhido ao Contratante a título de

multa; b) Valor de 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para
pagamento da comissão da leiloeira.
4. DO OBJETO
4.1 Constitui objeto do presente Edital a alienação de bens móveis inservíveis,
pertencentes à Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, relacionados no Anexo I deste Edital,
avaliados pela Secretaria de Administração e a Leiloeiro Oficial designados para este fim.
4.2 Os bens doravante mencionados serão vendidos no estado e condições em que se
encontram, previamente examinados pelos licitantes, não cabendo qualquer reclamação
posterior quanto às suas qualidades e condições intrínsecas e extrínsecas.
4.3 As fotos constantes no Portal www.leiloesbrasil.com.br são meramente ilustrativas,
sendo da obrigação do arrematante visitar e vistoriar os bens.
4.4 Os veículos considerados CONSERVADOS são aqueles que se encontram em
condições de segurança para trafegar, desde que o arrematante tome todas as
providências necessárias, no prazo e forma exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro
(Lei Federal nº 9.503/97), e resolução elencada no preâmbulo deste Edital, para colocá-lo
novamente em circulação;
4.5 Os veículos considerados SUCATAS APROVEITÁVEIS são aqueles cujas peças
poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que
conste o Número de Identificação do Veículo – registro VIN.
4.6 Os veículos considerados SUCATAS INSERVÍVEIS são aqueles sinistrados
irrecuperáveis, queimados, adulterados ou estrangeiros, que estão impossibilitados de
voltar a circular ou cuja identificação ou legitimidade da propriedade não está
demonstrada, sem possibilidade de regularização perante o órgão de trânsito. São
consideradas também como sucatas inservíveis, as peças, equipamentos, componentes e
outro material de bem automotor; os quais deverão ser transformados em fardos
metálicos, por processo de prensagem ou trituração.
4.7 As SUCATAS APROVEITÁVEIS não poderão voltar a circular e sua a BAIXA será
providenciada pelo ARREMATANTE, nos termos do Decreto Federal nº 1.305, de 9 de
novembro de 1.994, e Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, nº 179, de 7 de
julho de 2005, e nº 623, de 6 de setembro de 2016.
5. DA ENTREGA DOS BENS ARREMATADOS E TRANFERÊNCIA DOS BENS
MÓVEIS:
5.1. FICARÁ A CARGO DO ARREMATANTE A REGULARIZAÇÃO DO BEM, JUNTO
AOS ÓRGÃO COMPETENTES BEM COMO A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E
MULTAS INCIDENTES SOBRE O MESMO, FICANDO SOBRE A RESPONSABILIDADE
DO ARREMATANTE O CUSTEIO DOS PROCESSOS TAXAS E MULTAS DO

REFERIDO BEM, FICANDO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE
LAGOA SANTA-GO SOMENTE O FORNECIMENTO DE PROPRIEDADE QUE
POSSUIR.
5.2 Os bens serão entregues pelo Município de Lagoa Santa/ GO de acordo com o
horário de funcionamento da Prefeitura, após o pagamento integral do preço do bem ou
do lote de bens, e do pagamento do valor da comissão da Leiloeira Oficial.
5.3 No caso de veículos conservados, após a comprovação definitiva dos pagamentos, O
DUT - Documento Único de Transferência do Veículo Automotor devidamente assinado
pelo representante do Município será entregue ao Arrematante na seguinte condição:
a) Deverá o Arrematante, titular da arrematação, acompanhar o representante do
Município até o Cartório de Notas de Lagoa Santa para o reconhecimento de firma e
registro do DUT, passando a contar, a partir daquela data, o prazo legal de transferência
do Veículo. Caso o município de Lagoa Santa não esteja munido do DUT, o
arrematante fará a transferência com a nota da leiloeira, kit prefeito e publicações.
5.4 O arrematante será obrigado, nos termos da legislação de trânsito vigente, na
hipótese de se tratar veículo conservado, que poderá voltar a circular, a promover a sua
transferência obedecido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da
documentação do veículo, e atendidas às demais exigências legais (art. 123 do CTB - Lei
Federal Nº 9.503/97). Na hipótese de se tratar de Sucata – veículo irrecuperável ou
definitivamente desmontado - que não poderá voltar a circular, o mesmo deverá ser
baixado, por requerimento feito pelo Município junto ao órgão de trânsito.
5.5 O arrematante terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da
documentação para retirar o bem, ou o lote de bens, do pátio onde se encontra, sob pena
de sujeitar-se ao pagamento de diárias referentes aos dias subsequentes, nos valores
estabelecidos com a referência de mercado de serviços de estacionamento, guardamóveis, guarda-volumes, etc.
5.6 Decorrido o prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de recebimento da Nota de
Arrematação, sem que o arrematante tenha providenciado a retirada do bem ou do lote de
bens do pátio, o arrematante será considerado desistente e perderá, em favor do
Município, o valor integral pago pela arrematação, perderá a comissão da Leiloeira Oficial,
bem como o direito à adjudicação do bem ou bens arrematado, que permanecerá sob a
custódia do Município de Lagoa Santa/GO para ser leiloado em outra oportunidade.
5.7 O Arrematante se compromete a descaracterizar os veículos que contenham qualquer
tipo de identificação da Prefeitura de Lagoa Santa.
5.8 O Arrematante/Licitante declara ter conhecimento das respectivas restrições e débitos
incidentes sobre os prontuários dos veículos constantes do ANEXO I deste Edital,

devendo, às suas expensas, acompanhar o seu desembaraçamento junto aos órgãos
competentes;
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1 Fica reservado o direito à Prefeitura e a Leiloeira Oficial alterar a composição e/ou
agrupamento de lotes do leilão, antes ou durante a realização do mesmo, bem como
incluir ou excluir lote, sem que isso importe qualquer direito à indenização ou reparação.
6.2 As fotos dos bens disponibilizados no Portal da leiloeira, bem como as imagens do
leilão, são recursos meramente ilustrativos, com o objetivo de oferecerem conforto aos
interessados. Assim sendo, a manifestação de interesse na compra de qualquer lote de
bem só deve se dar após visitação física para aferição real dos bens.
6.3 Na ocorrência de problemas técnicos ou operacionais no momento do Leilão, a
Leiloeira poderá interromper o pregão, até que sejam restabelecidas as condições
normais de sua realização. Qualquer comunicado, solicitação ou notificação a leiloeira
deverá ser realizada por meio de protocolo em seu escritório. Os canais de Facebook,
whatsapp, redes sociais, etc. serão utilizados apenas para fins de divulgação, não
possuindo a Leiloeira controle acerca de eventuais comentários, solicitações, etc., motivo
pelo qual não poderão ser utilizados para fins de notificação.
6.4 A participação do licitante neste leilão importa no conhecimento e aceitação das
normas deste edital. Nenhuma alegação de desconhecimento será aceita pela Prefeitura
de Lagoa Santa como justificativa capaz de isentar o arrematante de suas obrigações,
nem de sofrer a imposição das penalidades por ventura cabíveis.
6.5 Toda forma de manipulação, acordo, combinação ou fraude por parte dos licitantes ou
qualquer outra pessoa que prejudique o leilão, principalmente à combinação de lances
e/ou propostas, será imediatamente comunicado a Autoridade Policial e ao Ministério
Público, para que tomem as devidas providências, conforme previsto nos artigos 90 a 95
da Lei 8.666/93. 9.6 A licitação não importa necessariamente em proposta de venda por
parte do Município, podendo revogá-la em defesa do interesse público ou anulá-la, se
nela houver irregularidade, no todo ou em parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante
provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento de propostas. Fica
reservado a Leiloeira e à Secretaria de Administração o direito de corrigir informações
incorretas por motivos de erros gráficos. Demais informações ou esclarecimentos poderão
ser obtidas escritório da leiloeira: Sede leilões Brasil -localizada a BR 153, KM 17, Daiag,
Aparecida de Goiânia/GO. Site: www.leiloesbrasil.com.br
Contatos: 62 -3250-1500 Cel: 62 98474-8054 (Elenice Lira – Leiloeira Pública)
Lagoa Santa-GO. 28/06 /2022

NUCIA KELLY DE FREITAS OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

ELENICE LIRA S. DE SOUSA
LEILOEIRA OFICIAL JUCEG 073

ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
LOTES

01

BEM

DESCRIÇÃO

09 - AR CONDICIONADOS (2 CONSUL
AIR MASTER 10.000 Btus,1 UNIDADE
CONSUL TIMER 7.500 btu, 2
UNIDADES ELETROLUZ CICLO 7500
ELETRODOMÉSTICO
btus, 1 UNIDADE ELETROLUX
ENERGI SAVER 12.000 btus, 1
UNIDADE ELETROLUX CICLO FRIO
10.000 F btus, 2 UNIDADES
ELETROLUX 7.000 btus)

02

DIVERSOS

03

INFORMÁTICA

02 - LUMINÁRIAS QUADRADAS
(MARCA NÃO ESPECIFICADA)
05 - LUMINÁRIAS DUPLA (MARCA NÃO
ESPECIFICADA)
10 - LUMINÁRIAS LAMPADA
FLUORESCENTE (MARCA NÃO
ESPECIFICADA)
10 - LUMINÁRIAS ABERTA SOQUETE
E40 (MARCA NÃO ESPECIFICADA)
12 - LUMINÁRIAS FECHADA SOQUETE
E27 (MARCA NÃO ESPECIFICADA)
32 - LAMPADAS OVAL DE VAPOR
MERCÚRIO 400W (MARCA NÃO
ESPECIFICADA)
116 - REATOR (MARCAS DIVERSAS –
INDUWOLT, INTRAL, FATTOR, RVM)
06 - HASTES LUMINÁRIA POSTE
(MARCA NÃO ESPECIFICADA)
01 - VÍDEO CASSETE (MARCA NÃO
ESPECIFICADA)
01 - ESTABILIZADOR (MARCA NÃO
ESPECIFICADA)
01 - CELADORA (MARCA NÃO
ESPECIFICADA)
28
MONITORES
(MARCAS
DIVERSAS – AOC, SANSUNG, LG,
PROVIEW E NOVADATA)
28
IMPRESSORAS
(MARCAS

LANCE
MINIMO

R$ 150,00

R$ 100,00

R$ 300,00

04

MOBILIA DIVERSAS

05

VEÍCULO

06

VEÍCULO

DIVERSAS – EPSON E HP)
32 - CPU’S (MARCAS DIVERSAS –
POSITIVO, STALLITE, LG, CLONE,
MACREX E SANSUNG)
26 - ESTABILIZADORES (MARCAS
DIVERSAS – SMS E ZANDONI)
04 - BEBEDORES (MARCAS DIVERSAS –
EMBRACO E CONSUL)
86 - MESAS ESCOLARES (MARCA NÃO
ESPECIFICADA)
02 - MESAS DE MADEIRAS PEQUENA
01 - MESA DE ESCRITÓRIO (MARCA NÃO
ESPECIFICADA 1,50X1,00)
12 - CADEIRAS DE ESCRITÓRIO
(MARCAS NÃO ESPECIFICADAS)
16 - CADEIRAS DE MADEIRA (PEQUENAS R$ 300,00
E GRANDES – SEM MARCA
ESPECIFICADA)
01 - ARMÁRIO (MARCA PANDIM)
01 - TV (MARCA – SEMP)
01 - APARELHO DE SOM (MARCA NÃO
ESPECIFICADA)
01 TV 14” (FUNCIONANDO),
01 TV 20”,
01 MESA MADEIRA,
02 ARMÁRIOS ARQUIVO 4 GAVETAS.
UM VEÍCULO, Placa: APO-2401
Chassi: 9BGRM69808G145533
Marca/Mod: GM/PRISMA MAXX
Cor: VERMELHA
Ano/mod.: 2007/2008
R$ 1.000,00
Combustível: ALCO/GASOLINA
DEBITOS R$ 1.020,00
PREFEITURA LAGOA SANTA
ESTADO DE SUCATA
SINISTRO MEDIA MONTA
UM VEÍCULO, Placa: KCC-8007
Chassi: 9BGKZ08GSSB428542
Marca/Mod: GM/KADETT
Cor: VERMELHA
R$ 300,00
Ano/mod.: 1995
Combustível: GASOLINA
DEBITOS R$ 10,00
PREFEITURA LAGOA SANTA

07

01 -APARELHO DE RAIO X
ODONTOLÓGICO (MARCA PROCION
ION X 10),
01- BALANÇA (RECÉM-NASCIDO)
(MARCA NÃO ESPECIFICADA),
01- BALANÇA DIGITAL (ADULTO)
(MARCA NÃO ESPECIFICADA),
01- MONITOR CARDIACO (MARCA NÃO
ESPECIFICADA),
01- APARELHO DE BISTURI ELÉTRICO
(INCOMPLETO) (MARCA NÃO
ESPECIFICADA),
01 - DESFIBRILADOR (INCOMPLETO)
(MARCA NÃO ESPECIFICADA),
06 - HASTE METAL PARA SORO
(MARCA NÃO ESPECIFICADA),
04 - MACAS (MARCA NÃO
ESPECIFICADA),
ELETRODOMÉSTICO
01 - MACA GINECOLÓGICA (MARCA
NÃO ESPECIFICADA),
04 - CADEIRA GIRATÓRIA (MARCA NÃO
ESPECIFICADA),
01 - ASPIRADOR MARCA ROTAL
(UTENSÍLIO MÉDICO) (MARCA NÃO
ESPECIFICADA),
01 - BALANÇA ANTIGA (ADULTO)
(MARCA NÃO ESPECIFICADA),
02 - COMPRESSORES DE AR
(PEQUENOS) (MARCA NÃO
ESPECIFICADA),
01 - ESTUFA (MARCA NÃO
ESPECIFICADA),
05 - APARELHOS DIVERSOS (ÁREA
MEDICINA) (MARCA NÃO
ESPECIFICADA)

R$ 200,00

01 - MÁQUINA DE ESCREVER (MARCA SPERRY PREMINGTON 100)

08

VEÍCULO

09

VEÍCULO

UM VEICULO, Placa: NKV-6252
Chassi: 9BWCA05W58P137564
Marca/Mod: VW/GOL 1.
Cor: CINZA
Ano/mod.: 2008
Combustível: ALC/GASOLINA
PREFEITURA LAGOA SANTA
UM VEÍCULO, Placa: PRQ-3646
Chassi: 93YSRF84KJ464992

R$ 1.500,00

R$ 13.000,00

Renavam: 01160887559
Marca/Mod: RENAULT/SANDERO AUTH
10
Cor: BRANCA
Ano/mod.: 2018/2019
Combustível: ALCO/GASOLINA
DEBITOS R$ 4.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
LAGOA SANTA
UM VEÍCULO, Placa: NWA-2063
Chassi: 9BWMF07X19P022327
Renavam: 00226268080
Marca/Mod: VW/KOMBI LOTACAO
Cor: BRANCA
Ano/mod.: 2009
Combustível: ALCO/GASOLINA
DEBITOS R$
PREFEITURA LAGOA SANTA
UM VEÍCULO, Placa: PQW-5385
Chassi: 93Y5SRD04GJ420145
Renavam: 01092805629
Marca/Mod: RENAULT/SANDERO AUTH10
Cor: BRANCO
Ano/mod.: 2016
Combustível: ALCO/GASOLINA
DEBITOS R$ 2.000,00
PREFEITURA LAGOA SANTA
SINISTRO MEDIA MONTA
UM VEÍCULO, Placa: NLN-5158
Chassi: 8AFER13P7BJ350659
Renavam: 00268571988
Marca/Mod: I/FORD RANGER XL 13P
Cor: BRANCA
Ano/mod.: 2010/2011
Combustível: DIESEL
DEBITOS R$ 200,00
PREFEITURA LAGOA SANTA

10

VEÍCULO

11

VEÍCULO

12

VEÍCULO

13

CAÇAMBA

01 – CAÇAMBA – COR BRANCA

R$ 5.000,00

14

CAÇAMBA

01 – CAÇAMBA – COR BRANCA, MARCA
BRAZIL

R$ 5.000,00

R$ 7.000,00

R$ 14.000,00

R$ 25.000,00

15

IMPLEMENTO

01 – ROÇADEIRA HIDRÁULICA

16

IMPLEMENTO

01 - CONJUNTO DE IMPLEMENTOS
COM LÂMINA TRATOR

R$ 300,00
R$ 8.000,00

OBERVAÇÃO: Os valores de licenciamentos, seguro obrigatório e multas são
apenas referências do PA2, verificados até a data do leilão, a responsabilidades
desses sãos dos Arrematantes.

