
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
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"Departamento de Licitações"

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PROCESSO N.º 92/2008
LEILÃO N.º 02/2008

LEILÃO  PÚBLICO,  TIPO  MAIOR  OFERTA  PARA  A  ALIENAÇÃO  DE  01 
CAMINHÃO, 01 MICROONIBUS AGRALE, 01 ÔNIBUS MB 1113, 01 KOMBI, 01 
RETORESCAVADEIRA E DIVERSOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL N.º 4.335 DE 08/07/2008.

O   MUNICÍPIO   DE   CANOINHAS,  ESTADO   DE   SANTA   CATARINA, 
PESSOA JURÍDICA DE  DIREITO PÚBLICO,  INSCRITA  NO  CNPJ   SOB O 
N.º 83.102.384/0001-80, COM SEDE NA CIDADE DE CANOINHAS-SC,  NA 
RUA  FELIPE  SCHMIDT  N.º  10,  CENTRO,  TORNA  PÚBLICO  QUE  FARÁ 
REALIZAR  NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2008, ÀS 14:30 HORAS, NA SEDE 
DA  PREFEITURA,  A  ABERTURA   DAS   PROPOSTAS,  RELATIVAMENTE  AO 
LEILÃO  PÚBLICO,  TIPO  MAIOR  OFERTA  PARA  A  ALIENAÇÃO  DE  01 
CAMINHÃO, 01 MICROONIBUS AGRALE, 01 ÔNIBUS MB 1113, 01 KOMBI, 01 
RETORESCAVADEIRA E DIVERSOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, DE ACORDO 
COM A, NOS  TERMOS  DA LEI MUNICIPAL N.º 4.335 DE 08/07/2008 E 
LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, E DE ACORDO 
COM AS CLÁUSULAS E  CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL.

01 – DO OBJETO
1.1 –  O  objeto  do  presente  edital,  consiste  na  alienação 

(venda)  de  caminhão,  ônibus,  motocicleta,  veículos, 
equipamentos  e  diversos  outros  materiais  inservíveis  ao 
Município de Canoinhas, conforme descrito abaixo:

LOTE 01
QTD                     DESCRIÇÃO
01 GM/Chevrolet,  12000,  ano 1989, PLACA LZR-9976, CHASSI  9BG683NXKKC033167, 

RENAVAM 556513436, com caçamba, porém a Caixa de Direção e Diferencial estão 
desmontadas, no estado em que se encontra. 
Lance mínimo R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

LOTE 02
01 PAS/MICROONIBUS Agrale/1800, ano de fabricação 1990, modelo 1990, PLACA LZQ 

1996, CHASSI 9BYC02D2LKC000693, no estado que se encontra. 
 Lance mínimo R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).

LOTE 03 
01 ÔNIBUS M.BENZ 1113,  ano  de  fabricação  1986,  modelo  1987,  PLACA AFH-8964, 

CHASSI 9BM344058GB732012, no estado que se encontra. 
Lance mínimo R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).
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LOTE 04
01 VW KOMBI, ano 1999, PLACA MAM 5372, CHASSI 9BWZZZ237XP005770, RENAVAM 

715355406, no estado em que se encontra.
Lance mínimo R$ 7.000,00 (Sete Mil  Reais).

LOTE 05 
01 FORD FIESTA, ANO 1997, PLACA LZX –0519, CHASSI 9BFZZZFDAVD182094, RENAVAM 

688221572, no estado em que se encontra.
Lance mínimo R$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

LOTE 06
01 AMBULÂNCIA  FIAT  DUCATO COMBINATO,  ano  2005,  modelo  2006,  PLACA  MAQ-

1564, CHASSI 93W244K2362003641, RENAVAM 886054796, no estado em que se 
encontra.
Lance mínimo R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

LOTE 07
01 MOTO  HONDA,  MODELO  CG  125,  ano  1998  PLACA  LZV–8065,  CHASSI 

9C2JA010WWR006344, com 17.500km rodados, no estado em que se encontra. 
Obs.: Do Corpo de Bombeiros 
Lance mínimo R$ 900,00 (Novecentos Reais).

LOTE 08 
01 MOTO HONDA CG 125, ano 1997, PLACA LYV-1136, CHASSI 9C2JA010VVR005794, 

RENAVAM 681110767, no estado em quem se encontra por R$ 250,00 (Duzentos e 
cinqüenta  Reais),  mais  Emplacamento  Vencido  desde  2005,  Valor  a  recolher  R$ 
620,00 (Seiscentos e Vinte Reais).                  
Obs: 3º Batalhão da Polícia Militar.
Valor do Lote R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais).
Lance mínimo R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais).

LOTE 09 
01 MOTO HONDA CG 125, ano 1997, PLACA LYV-1236, CHASSI 9C2JA010VVROO5872, 

RENAVAM 681112530, no estado em quem se encontra, por R$ 390,00 (Trezentos e 
Noventa Reais), mais Emplacamento Vencido desde 2004, valor a recolher R$ 481,66 
(Quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos).
Obs.: 3º Batalhão da Polícia Militar. Valor do Lote R$ 871,66 (Oitocentos e setenta e 
um reais e sessenta e seis centavos).
Lance mínimo R$390,00 (trezentos e noventa reais).

LOTE 10
01 FIAT PÁLIO EL, ANO 1997, PLACA LZJ-3268, CHASSI 9BD178237V0468920, RENAVAM 

687795362, no estado em que se encontra.
Obs.: Do 3º Batalhão da Polícia Militar. 
Lance mínimo R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
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LOTE 11
01 FIAT PÁLIO WEEKEND, ano 1999, PLACA MAM-7834, CHASSI 9BD1178835X0896302, 

RENAVAM 719867576, no estado em que se encontra. 
Obs.: Do 3º Batalhão da Polícia Militar.
Lance mínimo R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais).

LOTE 12
01 FIAT  PÁLIO  WEEKEND  16V, ano  1998,  PLACA  MAW-2657,  CHASSI 

9BD178838W0700467, RENAVAM 706969731, com vidros e travas elétricas, direção 
hidráulica, ar condicionado, roda liga leve, No estado em que se encontra. 
Obs.: Do Corpo de Bombeiros. 
Lance mínimo R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

LOTE 13
01 RETRO-ESCAVADEIRA MF/86, ano 82 no estado em que se encontra 

Lance mínimo R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

SUCATAS SEM DOCUMENTO
LOTE 14
01 VW KOMBI,  ano 1995,  PLACA LWW–1552,  CHASSI  9BWZZZ231SP002817,  RENAVAM 

638625468, no estado em que se encontra. 
SUCATA SEM DOCUMENTO
Lance mínimo R$ 500,00 (Quinhentos  Reais).

  LOTE 15
01 Caminhão  Chevrolet,  ano  1989,  PLACA  MAJ  1495,  CHASSI  9BG753NXLRC008722, 

RENAVAM 556511646, no estado em que se encontra. 
SUCATA SEM DOCUMENTO
Lance mínimo R$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

LOTE 16 
01 VW KOMBI, ano 1986/86, PLACA CA 2576, CHASSI 9BWZZZ23ZGP018690, RENAVAM 

556499034,  no  estado  em que  se  encontra  no  valor  de  R$  250,00  (Duzentos  e 
cinqüenta Reais),  e mais débitos referente o veiculo junto ao DETRAN no valor de 
396,60.
Lance mínimo R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais).

Todos  os  lotes  acima  serão  vendidos  no  estado  de  conservação  em  que  se 
encontram.

A Comissão Licitante reserva-se no direito de proceder, até 24 
(vinte e quatro) horas antes do leilão, quaisquer alterações nos 
lotes, que vierem a ser consideradas inalienáveis.
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2- LOCAL E DATA DO LEILÃO
2.1  -  O  leilão  será  realizado  na  sala  de  reuniões  01  da 
Prefeitura do Município de Canoinhas, sito à rua Felipe Schmidt, 
10, no dia 15 de agosto de 2008, às 14:30 horas.

3 – REGIME DE EXECUÇÃO E TIPO DE LICITAÇÃO
3.1 - A alienação, venda dos veículos, equipamentos e materiais 
inservíveis,  será  feita  através  de  Leilão  Público,  do  tipo 
“MAIOR LANCE”, superior ou igual ao valor mínimo mencionado no 
item n.º 01, atribuído em avaliação pela Comissão designado pelo 
Sr.  Prefeito e Lei Municipal n.º 4.320 de 05/05/2008, devendo o 
lance ser oferecido através de envelope fechado.

4 – PARTICIPAÇÃO 
4.1 – Poderão participar do Leilão todos os interessados que 
entregarem  suas  propostas  em  envelope  lacrado  no  Setor  de 
protocolo desta Prefeitura, até às 14:30 horas do dia 15 de 
agosto de 2008.
4.2- O leilão será realizado às 14:30 horas do dia 15 de agosto 
de 2008, na sala de reuniões do piso superior desta Prefeitura.

5 – INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL 
5.1 -  Os   Elementos,   informações    e esclarecimentos 
relativos   à licitação, serão   fornecidos  diretamente   pela 
Prefeitura  do  Município,  em   horário   de  expediente,  de 
segunda à sexta-feira, das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 
17:30 horas, através do telefone n.º  (047) 3621-7705 e 3621 
7793 ou ainda diretamente no Departamento de Licitações.

6  –  LOCAL  PARA  EXAME  E  VERIFICAÇÃO  DOS  VEÍCULOS, 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.
6.1  -  Os  veículos,  equipamentos  e  materiais,  objeto  deste 
edital, estarão a partir do dia 31 de julho até o dia do leilão, 
à disposição dos interessados para verificação e exame, no pátio 
do Almoxarifado da Prefeitura, sito à rua Almeida Cardoso, S/N.
6.2  –  Todas  as  pessoas  interessadas,  poderão  fazer  todas  as 
verificações e exames necessários, ficando ciente das condições 
gerais  do  veículo,  ficando  a  Prefeitura  isenta  de  qualquer 
responsabilidade por danos posteriores, que poderão ocorrer por 
ocasião da utilização do veículo.
6.3 - Os lotes deverão ser bem examinados e vistoriados, pois 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. Ao 
sinalizar, o(a) arrematante declara para todos os fins e efeitos 
que no dia aberto para a visitação, examinou detidamente o Bem 
arrematado e teve ampla oportunidade de contar com a assessoria 
de  técnicos  de  sua  confiança,  tendo  conhecimento  de  que  o 
referido veículo foi utilizado nos serviços desta Prefeitura, é 
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usado, não foi revisado, recondicionado e não está em período de 
garantia do fabricante, CONSIDERANDO PORTANTO ESTA AQUISIÇÃO NO 
ESTADO E CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, SEM GARANTIA, inclusive 
quanto a motor e câmbio que porventura não sejam originais de 
fábrica, ficando a regularização junto aos órgãos competentes 
por sua conta e risco. O(a) arrematante também está ciente que a 
Prefeitura  do  Município  de  Canoinhas  e/ou  a  Comissão  de 
Licitação,  não  se  enquadram  na  condição  de  fornecedores, 
intermediário  ou  comerciante,  ficando  assim,  eximidos  de 
eventuais responsabilidades por defeitos ou vícios ocultos que 
possam existir no Bem alienado, como também por indenizações, 
trocas,  consertos,  e  compensações  financeiras,  em  qualquer 
hipótese  ou  natureza.  Informamos  aos  Arrematantes  que  também 
observem junto aos veículos a Numeração do Motor, Plaquetas de 
Identificação e Numeração do Chassi, os quais são exigidos para 
transferência junto aos DETRAN’S

7 – DO LEILÃO
7.1 - As propostas iniciais, deverão ser entregues no Setor de 
Protocolo desta Prefeitura, em envelope lacrado, até às 14:30 
horas  do  dia  15  de  agosto  de  2008.Os  licitantes  deverão 
comparecer  na  sala  de  Reuniões  01,  no  piso  superior  desta 
Prefeitura, às 14:30 horas do dia 15 de agosto de 2008, onde 
poderão participar do leilão. 
7.2 – Após a abertura do Leilão com o lance mínimo constante do 
item 01, Do Objeto, os proponentes serão abertos os envelopes 
contendo os lances dos participantes.
7.3  -  O  documento  utilizado  para  a  oferta  do  lance,  deverá 
constar:
Número e ano do Leilão;
Número do lote;
Identificação do bem;
valor do lance expresso em reais;
Identificação do licitante;
Número do CPF e assinatura do licitante
O documento deverá estar datado.
7.4 – O Leilão será realizado em ato público, presidido pela 
Comissão de Licitação.
O presidente da Comissão da Licitação, juntamente com os demais 
integrantes  da  mesma,  classificará  as  propostas  em  ordem 
crescente.
7.5 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço 
menor  que  o  mínimo  estipulado  no  objeto  deste  Edital;  as 
propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam 
omissas  ou  apresentem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de 
dificultar  o  julgamento,  ou  ainda,  as  manifestamente 
inexeqüíveis. 
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7.6 Após  classificadas  as  propostas  iniciais,  a Comissão  de 
Licitação  convidará  individualmente  os  proponentes 
classificados, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 
proposta  classificada  de  MENOR  VALOR  e  os  demais,  em  ordem 
crescente de valor, dando assim, início a etapa de apresentação 
de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e crescentes. 
7.7 Os Lances deverão ser formulados a partir da maior proposta 
apresentada  (MAIOR  VALOR),  tomando-se  por  base  os  “preços 
propostos”.
7.8 Dos lances ofertados não caberá retratação, ou seja, não 
poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital e 
da legislação pertinente. 
7.9 É vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como 
inferior ao maior preço praticado no momento do lance.
7.10 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 
pela Comissão de Licitação, implicará exclusão do proponente da 
etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo proponente, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.11 Caso  não  se  realizem  lances  verbais,  será  verificada  a 
conformidade entre a proposta escrita de maior preço e o valor 
mínimo estimado para a contratação. 
7.12 Declarada  encerrada  a  etapa  competitiva  e  ordenadas  as 
propostas, para fins de julgamento das propostas, a Comissão de 
Licitação levará em conta o critério de  melhor oferta (sendo 
considerado vencedor aquele que ofertar, após os procedimentos 
previstos neste Edital,  o maior preço sobre a maior proposta 
formulada antes da fase de formulação dos lances).
7.13  A  Comissão  de  Licitação  declarará  oficialmente  o 
“Vencedor”.
7.14  Imediatamente  após  ser  declarado  como  vencedor  pela 
Comissão  de  Licitação,  o(a)  arrematante  deverá  identificar-se 
fornecendo documentos: CPF/CNPJ, Identidade/Inscrição Estadual e 
caução, através de cheque ou dinheiro(a caução não será aceita 
com  cheque  de  terceiros,  portanto  somente  do  próprio 
arrematante), no valor de 20%(vinte por cento) da Arrematação, 
para emissão da respectiva Nota de Venda em Leilão, a qual não 
poderá em hipótese alguma ser alterada.
7.15 No caso da caução ser paga em dinheiro, o arrematante será 
acompanhado  por  01  (uma)  pessoa,  nomeada  pelo  Presidente  da 
Comissão de Licitação, até o Banco do Estado de Santa Catarina, 
onde  deverá  depositar  o  valor  referente  a  caução  na  Conta 
Corrente n.º 22.495-0, da agência (040).

Rua Felipe Schmidt 10  - Caixa Postal 71 -  Fone (047)  3621-7705  -   Fax 3621-7712   -   E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br 
        CNPJ 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA

6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

"Departamento de Licitações"

7.16 No caso de não ser efetuado o pagamento nos termos do item 
08 deste edital, o arrematante, perderá o sinal dado através do 
cheque caução à Prefeitura do Município de Canoinhas.
7.17 O(s) arrematante(s) dos lotes n.ºs 00, 00 e 00, dever(á)ão 
comprovar  Imediatamente  após  ser  declarado  como  vencedor  que 
possuem  licença  ambiental  para  destinação dos  produtos 
arrematados. (Este item do edital deverá ser ignorado, não estão 
sendo leiloados produtos que necessitem de destinação ambiental 
adequada).
8 – DO PAGAMENTO E RETIRADA DO BEM OBJETO DESTE EDITAL.
8.1 – O titular vencedor, autor do maior lance, deverá proceder 
o pagamento do bem, até às 15 horas do dia 19 de agosto de 2008, 
na  agência  do  Banco  do  Estado  de  Santa  Catarina  S/A  de 
Canoinhas-SC.
8.2  -  O  pagamento  do  bem  corresponderá  ao  valor  do  lance 
efetuado  e  será  quitado  em  uma  única  parcela  em  dinheiro, 
através do DAM – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, fornecido 
no ato do encerramento do Leilão ao vencedor, pela Comissão de 
Licitação.
8.3 – A entrega do Bem e liberação dos documentos necessários, 
será feita após a comprovação do crédito correspondente ao valor 
do lance vencedor, recolhido, na conta bancária da Prefeitura do 
Município de Canoinhas n.º 22.495-0, da agência (040) BESC S/A 
de Canoinhas – SC
8.4 – No caso do pagamento ser efetuado em cheque, a entrega do 
bem será feita após a compensação do mesmo.
8.5 – O não recolhimento do valor proposto pelo seu titular, até 
a  hora  e  data  previstos  no  item  8.1,  ou  não  confirmação  do 
crédito  em  favor  da  Prefeitura  do  Município  de  Canoinhas-SC, 
desclassificará  o  vencedor,  que  terá  que  pagar  uma  multa 
correspondente a 20% do valor do lance oferecido pelo mesmo, a 
qual será quitada mediante a utilização do cheque caução.
8.6 – Os documentos dos veículos arrematados no leilão, serão 
encaminhados pelo Setor de Licitação diretamente ao despachante, 
para  que  o  mesmo  efetue  a  transferência  do  veículo  ao  novo 
proprietário, o qual arcará com todas às custas.
8.7  -  A  Comissão  Licitante  disporá  os  veículos  com  a 
documentação na forma em que se encontra, cabendo ao arrematante 
a  responsabilidade  sobre  os  tributos  e  taxas,  pertinentes  à 
transferência junto ao DETRAN.
8.8  -  Nos  casos  de  existência  de  multas,  estas  correrão  às 
custas do arrematante.
8.9 - A RETIRADA DOS BENS deve (desde que devidamente quitado no 
prazo estipulado neste edital) ser realizada até o dia 30 de 
agosto  de  2008,  PELO  PRÓPRIO  ARREMATANTE,  OU  MEDIANTE 
AUTORIZAÇÃO  POR  ESCRITO,  COM  ASSINATURA  RECONHECIDA  (POR 
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VERDADEIRA) EM CARTÓRIO, sob pena de cobrança de estadia fixada 
em R$ 15,00 (Quinze Reais) ao dia.
8.10 - As despesas com a retirada e transporte dos bens e os 
impostos  que  incidirem  sobre  a  venda  e  transporte,  serão  de 
inteira  responsabilidade  do(a)  arrematante.  A  circulação  ou 
venda  do  referido  veículo  sem  a  devida  regularização  dos 
documentos é por conta e risco do(a) arrematante.
8.11  -  Os  débitos  de  transferência  correrão  por  conta  do(a) 
comprador(a). O(a) arrematante assume expressamente a partir da 
data  de  retirada  do  veiculo  toda  e  qualquer  responsabilidade 
civil  e  criminal  por  quaisquer  danos  materiais  e  pessoais 
causados  a  terceiros  ou  qualquer  tipo  de  ação  movida  pelos 
mesmos que envolva o referido veículo e em caso de infrações 
cometidas,  assume  responsabilidade  pecuniária  e  criminal, 
autorizando desde já que a pontuação punitiva seja direcionada 
para o prontuário de sua habilitação.
8.12 -  O(a) arrematante compromete-se a efetuar a transferência 
do Bem arrematado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do preenchimento do Certificado de Registro de Veículo 
(CRV).

8.12.1) - As normas do DETRAN, estabelecem o prazo de 
30 (trinta) dias para a transferência de propriedade do veículo. 
Caso  ela  não  ocorra  no  prazo  previsto,  qualquer  que  seja  o 
motivo,  a  Prefeitura,  em  hipótese  alguma,  fornecerá  nova 
documentação.

8.12.1 Todos os débitos do bem arrematado junto ao DETRAN, 
independente da época, deverão ser quitados pela(o) arrematante.

9 - DAS CONDIÇÕES GERAIS
9.1 -  Do ato do Leilão lavrar-se-á ata circunstanciada a ser 
assinada  pela  Comissão  de  Licitação  que  presidir  o  ato  e  o 
demais interessados.
9.2  –  A  Comissão  de  licitação  está  autorizada  a  dirimir  as 
dúvidas oriundas desta licitação.
9.3 – Ao Prefeito do Município, reserva-se o direito de anular 
ou revogar o presente edital, no todo ou em parte, sem que caiba 
aos licitantes direito a indenização ou reclamação.
9.4 – A presente licitação reger-se-á pelo disposto na Lei n.º 
8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie.

Canoinhas, 18 de julho de 2008.

LEOBERTO WEINERT          RODRIGO CRUZ DOS SANTOS
           Prefeito              Assessoria Jurídica
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

"Departamento de Licitações"

LANCE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
LEILÃO PÚBLICO N.º 02/2008

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

NOME: ..........................................................................................................

CPF: ............................................

ENDEREÇO: ....................................... ............................N.º ..........................

FONE: ..................................................

LOTE N.º :....................................................................

IDENTIFICAÇÃO DO BEM:.........................................................................................

.....................................................................................................................................

VALOR DO LANCE: R$...........................................

DATA:  15 de agosto de 2008.

ASSINATURA______________________________________________
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