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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PROCESSO N.º 71/2009 
LEILÃO N.º 02/2009 
 
LEILÃO PÚBLICO PARA VENDA DE 02 VEÍCULOS FIAT UNO, 02 VEÍCULOS VW GOL, 01 
VEÍCULO KOMBI AMBULÂNCIA, 01 VEÍCULO MB SPRINTER, 01 ROÇADEIRA (MODELO 
ANTIGO) PARA TRATOR, 01 LOTE DE PNEUS USADOS, APROXIMADAMENTE 5.000 KG. 
DE FERRO VELHO E 01 LOTE COM EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA, INSERVÍVEIS AO 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS. 
 
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 10 DE AGOSTO DE 2009, ÀS 14:30 HORAS, NA 
VENDA DE 02 VEÍCULOS FIAT UNO, 02 VEÍCULOS VW GOL, 01 VEÍCULO KOMBI 
AMBULÂNCIA, 01 VEÍCULO MB SPRINTER, 01 ROÇADEIRA (MODELO ANTIGO) PARA 
TRATOR, 01 LOTE DE PNEUS USADOS, APROXIMADAMENTE 5.000 KG. DE FERRO 
VELHO E 01 LOTE COM EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA, INSERVÍVEIS AO MUNICÍPIO 
DE CANOINHAS. 
 

01 – DO OBJETO 
1.1 – O objeto do presente edital, consiste na alienação (venda) DE 02 veículos fiat uno, 
02 veículos VW gol, 01 veículo VW kombi ambulância, 01 veículo MB sprinter, 01 roçadeira 
(modelo antigo) para trator, 01 lote de pneus usados, aproximadamente 5.000 kg. de ferro 
velho e 01 lote com equipamentos de ginástica, inservíveis ao município de Canoinhas, 
conforme descrito abaixo: 
 
LOTE 01   
QTD                     DESCRIÇÃO 

01 FIAT UNO MILLE FIRE, 2005/2006, PLACAS MFO 8722, CHASSI 
9BD15822564684606, RENAVAM 852938632COR BRANCA, GASOLINA, 04 
PORTAS, 05 LUGARES , no estado que se encontra R$ 6.000,00. 

Valor do Lote R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
 

LOTE 02   
QTD                     DESCRIÇÃO 

01 FIAT UNO MILLE FIRE, 2005/2006, PLACA MFO 8932, CHASSI 
9BD15822564685167, RENAVAN 852940190, COR BRANCA, GASOLINA, 04 
PORTAS, 05 LUGARES no estado que se encontra R$ 8.000,00. 

Valor do Lote R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
 
LOTE 03   
QTD                     DESCRIÇÃO 

01 VW/GOL SPECIAL 1999/1999, PLACAS MAK 8633, RENAVAM 717993019, 
CHASSI 9BWZZZ377XP061785, COR BRANCA, GASOLINA, 2 PORTAS , 05 
LUGARES, no estado que se encontra R$ 5.000,00. 

Valor do Lote R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
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LOTE 04 
QTD                     DESCRIÇÃO 

01 VW/GOL 1.0 2005/2005, PLACAS MCP 7245, RENAVAM 858583011, 
CHASSI 9BWCA05X85T173468, COR BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, 
05 LUGARES, no estado que se encontra R$ 8.000,00. 

Valor do Lote R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
 
 
LOTE 05   
QTD                     DESCRIÇÃO 

01 VW/KOMBI AMBULÂNCIA 2000/2000, PLACAS MBJ 9272, RENAVAM 
736855947, CHASSI 9BWGB17X6YP012213, COR BRANCA, 
GASOLINA, 3 PORTAS, 09 LUGARES, no estado que se encontra R$ 
6.000,00. 

Valor do Lote R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
 

 
LOTE 06 
QTD                     DESCRIÇÃO 

01 IMP/M.BENS 310 D SPRINTERM 1998/1998, PLACAS MAT 8598, 
RENAVAM 707734312, CHASSI 8AC690341WA526719, COR BRANCA, 
DIESEL, 4 PORTAS, 15 LUGARES, no estado que se encontra R$
17.000,00. 

Valor do Lote R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) 
 
 
LOTE 07 
QTD                     DESCRIÇÃO 

5.000 QUILOS DE FERRO VELHO (APROXIMADO), HAVENDO VARIAÇÃO 
NO PESO PARA MAIS OU PARA MENOS, SERÁ COBRADO O VALOR 
REFERENTE A QUANTIDADE EFETIVAMENTE RETIRADA, R$ 0,20 o 
quilo, totalizando R$ 1.000,00. 

Valor do Lote R$ 1.000,00 (mil reais) 
 
 
LOTE 08 
QTD                     DESCRIÇÃO 

01 ROÇADEIRA PARA TRATOR, ANTIGA, no estado que se encontra R$
1.000,00. 

Valor do Lote R$ 1.000,00 (mil reais) 
 

 
LOTE 09 
QTD                     DESCRIÇÃO 

01 PNEUS 1000X20, LOTE INTEIRO, INCLUSIVE PNEUS PEQUENOS, no 
estado que se encontra R$ 700,00. 

Valor do Lote R$ 700,00 (setecentos reais) 
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LOTE 10 
QTD                     DESCRIÇÃO 

01 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA (REMADOR) ATHLETIC, no estado que se 
encontra R$ 80,00 (oitenta reais). 

01 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA (BICICLETA) BIO CYLE PLUS, no estado 
que se encontra R$ 80,00 (oitenta reais). 

01 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA (ATHLETIC 2000), no estado que se 
encontra R$ 80,00 (oitenta reais). 

01 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA (MESA DE SUPINO, COM BARRA E 
PESOS EQUIVALENTES A 72KG), no estado que se encontra R$ 50,00 
(cinquenta reais). 

01 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA (ESTEIRA MECÂNICA), no estado que se 
encontra R$ 80,00 (oitenta reais). 

01 SUPORTE PORTÁTIL COM RODAS, no estado que se encontra R$ 30,00 
(trinta reais). 

Valor do Lote R$ 400,00 (quatrocentos 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. 
 

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 10 de agosto de 2009, 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 4.428 de 26/06/2009, devendo o lance inicial 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 ou diretamente à comissão de 
Licitação, até às 14:30 horas do dia 10 de agosto de 2009. 
4.2- O leilão será realizado às 14:30 horas do dia 10 de agosto de 2009, 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 ou ainda diretamente no Departamento de Licitações. 
 

6 – LOCAL PARA EXAME E VERIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS. 
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6.1 - Os veículos, objeto deste edital, estarão a partir das 08:00 horas do dia 03 de agosto 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 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 ou 
diretamente à Comissão de Licitação, em envelope lacrado, até às 14:30 horas do dia 10 de 
agosto de 2009. Os licitantes deverão comparecer na sala de Reuniões 01, no piso superior 
desta Prefeitura, às 14:30 horas do dia 10 de agosto de 2009, onde poderão participar do 
leilão.  
7.2 – Após a abertura do Leilão com o lance mínimo constante do item 01 deste edital, serão 
abertos os envelopes contendo os lances dos participantes. 
7.3 - O documento utilizado para a oferta do lance, deverá constar: 
LEILÃO N.º 02/2009  
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.  
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 
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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 Brasil, onde 
deverá depositar o valor referente a caução na Conta Corrente n.º 224.950-2, da agência 
(5240-X). 
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. 
 
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 12 de agosto de 2009, na agência do Banco do Brasil de Canoinhas-SC, Conta 
Corrente n.º 224.950-2, da agência (5240-X). 
8.2 - O pagamento do bem corresponderá ao valor do lance efetuado e será quitado em uma 
única parcela em dinheiro, através depósito bancário na conta acima. 
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 224.950-2, da agência (5240-X) Banco 
do Brasil 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, 
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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 
Departamento de Transporte do Município, 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 serão de responsabilidade do arrematante. 
8.9 - A RETIRADA DOS BENS deve (desde que devidamente quitado no prazo estipulado 
neste edital) ser realizada até o dia 25 de agosto de 2009, PELO PRÓPRIO ARREMATANTE, 
OU MEDIANTE AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, COM ASSINATURA RECONHECIDA (POR 
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, 20 de julho de 2009. 
 

LEOBERTO WEINERT                                RODRIGO CRUZ DOS SANTOS 
                    Prefeito                                                      Assessoria Jurídica 

 
 


