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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO  

LEILÃO Nº 001/2014 
VEÍCULO UTILITÁRIO PEQUENO 

 
 
 

O Consórcio Portal da Amazônia, por meio do seu PREGOEIRO, 
designado pela Portaria nº 092/2014 de 21/11/2014, torna público que realizará 
licitação na modalidade LEILÃO PRESENCIAL, do tipo maior lance, com vistas a 
alienação do bem descrito no Anexo I do presente edital. A presente licitação será 
regida pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, além das condições previstas neste 
edital e seus anexos, conforme dispõem as cláusulas a seguir: 
 
1 – Data Leilão / Abertura / Sessão: 17.12.2014. 
2 – Horário / Abertura / Sessão: 9h00.  
3 – Endereço/ Abertura / Sessão:  Av. Tancredo Neves, 799, Centro/Itaúba/MT 
4 – Período de Vistoria do Objeto: Os interessados deverão realizar suas visitas para 
avaliação do bem leiloado entre os dias 02.12.2014 a 16.12.2014 (dias úteis), no 
horário das 8h as 11h e das 14h as 17h na sede do Consórcio Portal da Amazônia 
(obs.: Após a entrega do bem arrematado, não serão aceitas alegações de 
desconhecimento das condições e estado de conservação do objeto e/ou de eventuais 
vícios redibitórios). 
5 – Retirada do Edital Completo: O Edital Completo e seus anexos encontram-se a 
disposição dos interessados no site: www.itauba.mt.gov.br, bem como estará 
disponível na sede do Consórcio Portal da Amazônia. 
6 – Credenciamento: Até 8h30 do dia 17/12/2014 sempre em dias úteis e na faixa do 
horário de expediente (8h/11h – 14h/17h) no endereço da sede do Consórcio Portal da 
Amazônia 
 
7 – Condições de Participação:  
 
7.1 –  Poderão participar e oferecer lances no leilão os licitantes que se habilitarem, 
Pessoa Física ou Jurídica   estabelecidas em qualquer localidade do território nacional 
e internacional, e se representante, Procuração objetiva passada por Cartório. Não 
podem participar funcionários e servidores do Consórcio/Vendedor. Os participantes 
deveram apresentar os seguintes documentos: 
 

• S   
PESSOA FÍSICA: deverá apresentar no local da realização do leilão, os 
seguintes documentos: 

 
7.1.1 – Cópia da Cédula de identidade Autenticada em Cartório;  
7.1.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
7.1.3 – Comprovante de endereço;  
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7.1.4 – Caso o licitante se faça representar por terceiro, deverá apresentar a 
procuração por instrumento público, com firma reconhecida.  
OBS.: A procuração será juntada ao processo, onde permanecerá retida.  
 

• S
E PESSOA JURIDICA :  deverão apresentar no local da realização do leilão, os 
seguintes documentos:  
 

7.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ;  
7.2.2 – Contrato social acompanhado da última alteração contratual, no caso de 
sociedade empresarial, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil ou 
sociedade simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou estatuto 
social, acompanhado dos documentos relativos à eleição dos seus administradores e 
relativos à última alteração estatutária, em se tratando de sociedade por 
ações;(Autenticado em Cartório)  
7.2.3 – Procuração de seu representante com poderes específicos para sua 
representação neste leilão, com firma reconhecida ou por instrumento público. A 
procuração será juntada ao processo, onde permanecerá retida; (Autenticado em 
Cartório); 
7.2.4 – Fazendo-se representar na forma de seu contrato/estatuto social, cópia do 
documento de identidade do representante,(Autenticado em Cartório). 
 
OBS.:  Em ambos os casos, o Credenciamento deverá ser feito através do 
Preenchimento da Ficha de Credenciamento, apresentando os documentos acima 
exigidos. 
 
8  – O licitante interessado deverá inspecionar o bem no período destinado a Vistoria, 
inteirando-se das condições de conservação, estado e do local em que se encontra, 
podendo recorrer a Leiloeira, para obter outras informações, não se admitindo qualquer 
reclamação posterior de vício redibitório, defeitos ou indisponibilidade de utilização. 
 
9 – Os casos omissos serão resolvidos diretamente junto à Leiloeira.  
 
10 – DOS LANCES: 
 
10.1 – A Leiloeira terá atribuição e autonomia para avaliação e julgamento dos lances 
na sessão de abertura e arremate.   
10.2 – Os lances começam com o valor da avaliação dos bens conforme Anexo I, 
sendo somente presenciais e verbais, sendo declarado VENCEDOR o licitante 
habilitado que maior lance oferecer. 
 
 10.3 -  O arrematante, deverá fazer o pagamento no prazo máximo de 05 dias úteis 
após a declaração de vencedor, mediante cheque nominal, dinheiro, depósito bancário 
ou transferência bancária tendo como beneficiário o Consórcio Portal da Amazônia 
(Banco do Brasil/ Agência 1779-5 / Conta Corrente 25.305-7). 
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11 – DO PAGAMENTO:  
 
11.1 – As condições do pagamento serão estabelecidas após a declaração de 
vencedor. 
11.1.1 - No caso de pagamento em cheque, o bem arrematado será entre após a 
compensação do mesmo. 
 
11.2 – Na hipótese do arrematante vencedor não efetuar o pagamento por qualquer 
motivo, implicará em multa pecuniária equivalente a 30% sobre o valor do lance 
vencedor.  
 
11.3 – A Nota de Arrematação em Leilão Público será expedida exclusivamente em 
nome do arrematante habilitado no certame. 
 
12 – Uma vez expedida a Nota de arrematação e não realizado o pagamento do preço 
integral, além da multa pecuniária, haverá a perda do direito a aquisição, liberando-se o 
bem para a repetição do certame. 
 
13 – O Leilão é uma operação definitiva e irretratável, onde o licitante habilitado 
participa de livre e espontânea vontade. 
 
14 – As despesas relativas à transferência do bem é de responsabilidade do 
arrematante, bem como qualquer multas, impostos, taxas e encargos vinculados ao 
mesmo, ainda que antes da data prevista pala o Leilão. 
 
15 – Não será permitido pagamento com encontro de contas, carta de crédito ou 
qualquer outra forma de pagamento não prevista neste Edital.  
 
16 – A homologação do resultado do leilão, será efetuado pelo Presidente do 
Consórcio Portal da Amazônia.  
 
17 – Será de responsabilidade do Arrematante as providências de retirada do lote 
adquirido. 
18 – O arrematante terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do 
pagamento, para realizar transferir o veículo para o seu nome, sob pena de 
desfazimento do negócio jurídico e a aplicação da multa equivalente a 30% sobre o 
valor do lance vencedor. 
18.1 – O arrematante assume o compromisso de não circular com o veículo antes de 
consolidada a transferência de propriedade. 
19 – O Arrematante responde administrativamente, civil e criminalmente por danos que 
vier a causar face ao não cumprimento dos termos deste Edital. 
20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 – É vedado ao Arrematante ceder, permutar, vender, penhoras, dar em garantia, 
ou de qualquer outra forma, negociar o bem adquirido antes do efetivo pagamento do 
valor arrematado. 
20.2 – Fica a inteira responsabilidade do Arrematante a retirada do bem no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a confirmação do pagamento. Após esse prazo, 
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será cobrada taxa de R$ 20,00 (vinte reais) por dia de depósito, não importante em 
garantia ou indenizações quanto a eventual perda do objeto. 
20.3 – Após decorridos 30 (trinta) dias sem providencia de retirada do bem, o 
Consórcio Portal da Amazônia poderá revogar o ato de arrematação, e o bem retornará 
ao patrimônio do Vendedor, independentemente de aviso ou notificação, perdendo o 
Arrematante o valor pago. 
21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
21.1 – Não poderão participar da presente licitação interessado que possua familiar 
(cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau) com qualquer funcionário do Consórcio Portal da 
Amazônia, inclusive seu Presidente.  
 
21.2 – A Administração Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei n.º 
8.666/93.  
 
21.3 – A participação no presente certame, implica em submissão às condições do 
presente Edital de Leilão Público.  
 
21.4 – O arrematante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados.  
 
21.5 – Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos itens constantes 
desta licitação, serão atendidos junto a Leiloeira, em horário de expediente e dias úteis 
pelo telefone (66) 9911.7177.  
 
 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Laudo de Avaliação e Referência de Valor do Bem  
 
 
Colíder - MT, 28 de Novembro de 2014.  
 
 
 

APARECIDO KOITI KIMURA 
Leiloeiro Oficial 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiculo: Strada Adv Locker 1.8 Flex 2p. 114 CV 

Ano/Modelo: 2009/2010 

Placa NJW 5618 

Cor: Verde 

Código Renavam: 15823481 

Chassi 9BD27804DA7173609 

Documentos 2014 vencidos em 29/10/2014: R$ 1.275,88 

Registro Patrimonial: 41 

Valor de Ref. Lance Leilão: R$ 23.000,00 
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ANEXO II 
 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 
 
 
Veiculo: Strada Adv Locker 1.8 Flex 2p. 114 CV 
Ano/Modelo: 2009/2010 
Placa NJW 5618 
Cor: Verde 
Código Renavam: 15823481 
Chassi 9BD27804DA7173609 
Documentos 2014 vencidos em 29/10/2014: R$ 1.275,88 
Registro Patrimonial: 41 
 
 
AVALIAÇÃO: 
Pneus seminovos, caixa de marcha, motor, injeção eletrônica e refrigeração em bom 
estado, possui sistema antifurto, vidros elétricos. Estofamento com rasgos no banco do 
motorista, infiltração de agua na porta do motorista, equipamento de CD Player não 
funcionando, reclino do banco do motorista não funcionando, Tampa traseira com 
ondulações, pequenos amassados, laterais com pequenos riscos, grade dianteira 
danificada, extintor de incendo vencimento em 2015. 
 
 
Valor de Ref. para os mercados de SP/RJ/MS Tabela FIPE de 29/10/2014: R$ 
30.927,00 
 
Valor de Ref. para o Estado de Mato Grosso: R$ 27.927,00 
 
Valor de Ref. Patrimonial (Hodômetro/Conservação): R$ 24.927,00 
 
Valor de Ref. Assunção de Dívidas (CRV/seguro obrigatório/IPVA em 25/10/2014): R$ 
1.275,88 
 
Valor de Ref. Lance Leilão: R$ 23.000,00 
 
 
Colider/MT, 29 de Outubro de 2014. 
 
 
 

Gislene Banazeski 
Secretária Executiva Do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável 

Portal da Amazônia 


