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EDITAL DE LEILÃO Nº 03/2021         PROCESSO No 2951/2021 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR LANCE 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/07/2021 – 10h00min 
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEDIADA NA RUA CORONEL JOSÉ DE CASTRO, Nº 540 
CENTRO- MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, SP 
 
O Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
torna público para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local acima indicados, para quantos 
possam interessar, que se acha aberto o LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE objetivando a "ALIENAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS", a ser conduzido pelo leiloeiro e comissão conforme portaria nº 273, de 28 de maio de 2021 e regida 
pelas disposições preconizadas na Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações posteriores, e demais condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos para todos os efeitos. 
 
 

1 – DO OBJETO: 
 
1.1 - O objeto deste LEILÃO é a alienação, pelo MAIOR LANCE, de bens inservíveis em nome da Prefeitura. 
 
1.2 – A retirada dos lotes, objeto desta licitação, será  liberada somente após o pagamento integral do valor 
arrematado em nome da prefeitura. 
 

2 - TIPO DE LICITAÇÃO 
 
2.1 - A licitação será do tipo MAIOR LANCE, ou seja, será vencedor o licitante que oferecer o MAIOR VALOR, 
pelo lote, obedecendo SEMPRE o valor mínimo de avaliação constante neste edital. 
 

3 – JUSTIFICATIVA 
 

3.1. A alienação tem por objetivo arrecadar fundos de bens antieconômicos e inservíveis, dando continuidade 
às melhorias no município e reduzir custo de manutenção. 
 

4– DO HORÁRIO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA VISITAÇÃO 
 
4.1 -  O objeto deste Leilão poderá ser visitado pelos interessados a partir da data da publicação deste edital, 
até o dia 13 de julho de 2021, e o agendamento deverá ser feito pelo tel. (12) 3600.3384 ou pelo celular (12) 
99724.0544, com a Sra. Nilta Maria Ribeiro, tendo em vista que o lote será vendido no estado em que se 
encontra. Quaisquer divergências deverão ser apontadas por petição dirigida à Comissão de Leilão até o dia 12 
de julho de 2021. 
 

4.1.2 - Os lotes do presente edital, encontram-se nos seguintes prédios:  

Lotes : 02, 03, 04, 15, 16 ,17 e 18 – Paredão, localizado na Rua  Capitão Neco, nº 1070, Vila Regina 

Célia. 

Lotes : 01, 05, 06, 07, 08, 09, e 13 – Garagem  da Saúde, localizado à Av. Governador Jânio Quadros, 

nº 835, Vila Batista. 

Lotes: 11 e 12 – Garagem da Educação, localizado à Av. Bertolino Cipriano Pinto, nº 467, Vila 

Expedicionário.  

Lotes: 10 e 14 – ESC ESEFIC, Rua Dr. José Rodrigues Alves Sobrinho, nº 191, Vila Paulo Romeu. 
 

As informações necessárias serão prestadas na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no horário das 
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09:00 às 17:00, com a Sra. Nilta Maria Ribeiro, tel. (12) 3600.3384 ou pelo celular (12) 99724.0544. 
 
4.1.3 – Os bens serão vendidos no estado e condições em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido 
previamente examinados pelos licitantes, não cabendo qualquer reclamação posterior quanto à sua qualidade, 
condições intrínsecas e extrínsecas ou mesmo as providências referentes à retirada e transporte do bem 
arrematado. O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO NÃO RESPONDERÁ POR QUALQUER NECESSIDADE DE CONSERTO, 
MANUTENÇÃO, REPARO OU QUALQUER OUTRO CUSTO QUE VIER A SER CONSTATADO APÓS O ARREMATE E 
RETIRADA DO BEM. 
 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 - Poderá participar desta licitação qualquer pessoa física ou jurídica, desde que satisfaça as exigências 
constantes neste Edital e seus anexos. 
 
5.2 - Não poderá participar desta licitação, as pessoas físicas ou jurídicas que: 
 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública. 
 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
c) Cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura, 
membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio, ou façam 
parte da Comissão de Avaliação. 
 
5.3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades administrativas, cíveis e criminais cabíveis. 
 
5.4 - Os lances dos impedidos poderão ser desclassificados em qualquer fase do processo licitatório. 

 
6 - DO CREDENCIAMENTO 

 
6.1 - O credenciamento será realizado na abertura da sessão pública.  
 
6.2 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os envelopes contendo a proposta e os documentos e 
deverão ser protocolados até  as 10h00min do dia 14/07/2021, no Setor de Licitação, situado a Rua Coronel José 
de Castro, nº 540, Centro, devendo os envelopes estarem devidamente fechados, identificados com o nome do 
proponente, além dos seguintes dizeres externos, conforme item  8.1 da forma da apresentação da proposta e   
documentos. 
                                          
Os envelopes que não estiverem de acordo com essas exigências não serão aceitos pela Comissão Permanente 
de Licitações. 
 

7– DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS 
 

7.1. As propostas deverão ser preenchidas em papel sulfite, constando os seguintes dados do proponente: 
nome, endereço completo, telefone para contato, devendo estar devidamente assinada, sem rasuras ou 
borrões, para que não sejam anuladas. Deverão ainda fazer parte integrante da proposta; 
 
7.2. Descrição do objeto e valores propostos conforme anexo III do edital 
 
7.3. Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 
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7.4 - No envelope de documentação deverá conter os seguintes documentos: 
7.4.1 Pessoa física: 
- Carteira de identidade ou CNH; 
- CPF (cadastro de pessoa física); 
 
7.4.2 - Pessoa jurídica de direito privado: 
 
- Cartão do CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica); 
- Ato Constitutivo, Estatuto, Certificado de MEI ou Contrato Social em vigor. 
- Carteira de identidade ou CNH ou CPF (cadastro de pessoa física) 
- Se for representante apresentar Procuração reconhecida firma em cartório. 
 
7.4.3 - Pessoa jurídica de direito público: 
 
− Cartão do CNPJ; 
− Procuração reconhecida firma em cartório ou credencial de preposto representante, assinada pelo responsável 
pela pessoa jurídica de direito público.  
− Carteira de identidade do procurador ou preposto representante. 
 
7.5 - Tratando-se de Procurador: instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida, do 
qual constem poderes específicos para apresentar documentos, negociar preço, interpor recursos e desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento que comprove os poderes do mandante para a outorga.  
 
7.6 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante.  
 
7.7 - A documentação apresentada na primeira sessão pública credencia o representante a participar de demais 
sessões, caso sejam necessárias. Na hipótese de substituição do representante no decorrer do processo 
licitatório, deverá ser apresentado novo credenciamento na próxima sessão pública.  
 
7.8 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão do licitante 
por ele representado, salvo autorização expressa da Comissão de Leilão.  
 
7.9 - Os documentos necessários ao Credenciamento deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação por 
membro da Comissão de Leilão, no ato da Sessão. 

 
 8 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA/DOCUMENTOS 

 
8.1 - A proposta será apresentada em um envelope fechado e indevassado, contendo em sua parte externa, 
além do nome do proponente, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

 
NOME/RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

LEILÃO Nº. 03/2021 
PROCESSO No 2951/2021  

 

 
9- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
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9.1 - A proposta de preço, conforme modelo sugerido no ANEXO II, que deverá conter os seguintes elementos:  
a) Nome ou razão social, endereço, CNPJ/CPF, telefone e e-mail do proponente.  
b) Número do Edital e do Leilão.  
c) Descrição do lote, devendo apresentar preço unitário, preço total.  
 
9.2 - O preço POR LOTE deverá ser cotado em moeda corrente nacional, em algarismo cardinal, com até dois 
numerais após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
  
9.3 - Prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias.  
 
9.4 - A proposta deverá ser, preferencialmente, elaborada em papel timbrado da empresa (pessoa jurídica), em 
língua portuguesa, com suas páginas numeradas sequencialmente.  
 
9.5 - A proposta deve ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-
se cópia da procuração.  
 

10 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS 
 

10.1 – Os documentos, conforme item 7.4. deverão ser apresentados em envelope fechado e indevassado, 
contendo em sua parte externa, além do nome do proponente, os seguintes dizeres: 

 
 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS 
 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

 
NOME/RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

LEILÃO Nº.03/2021 
No 2951/2021 

 
11 – ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
11.1. A reunião de abertura dos envelopes e julgamento das propostas será realizada pela Comissão de Leilão 
com o acompanhamento da Comissão Permanente de Licitações a partir das 10h00min do dia 14/07/2021, com 
encerramento do protocolo, a ser realizado no Setor de Licitação, sito a Rua Cel. José de Castro, nº 540, sendo 
posteriormente adjudicado e homologado pelo Prefeito Municipal. 
 
11.2. Em caso de empate, quando da abertura dos envelopes, a classificação será por sorteio, entre as licitantes, 
a realizar – se pelo leiloeiro designado na presença dos representantes legais das licitantes. 
 
11.3. Os lances mencionados no item anterior se darão em ordem crescente, sendo o licitante (classificado) que 
apresentou o menor valor em sua proposta inicial o primeiro a dar o lance, assim procedendo-se 
subsequentemente. Na ocorrência de empate entre os classificados para a fase de lances verbais, a ordem de 
lances será definida por meio de sorteio, ou a critério dos participantes. 
 
11.4. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, designado pelo leiloeiro, e superior a  
proposta de maior preço. 
 
11.5. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances. 
 
11.6. Não será permitida a desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes neste edital. 
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11.7 - O lote só poderá ser vendido por preço igual ou superior ao de avaliação conforme artigo 22, parágrafo 
5º da lei federal 8.666/93.  
 

12 – DOS LANCES DA ARREMATAÇÃO 
 

12.1. Os lotes  serão leiloados, no estado de conservação que se encontram, não cabendo a Prefeitura Municipal 
de Cruzeiro qualquer responsabilidade quanto a conservação, reparos ou mesmo as providências referentes à 
retirada e transporte do bem arrematado. 
 
12.2. Os lances serão feitos de forma verbal no dia e hora marcada para a realização do leilão, observando o 
valor mínimo avaliado (Anexo II) para o lote, considerando-se vencedor o participante que oferecer o maior 
lance. 
 
12.3. É proibido ao arrematante, ceder, permutar, vender ou negociar, sob qualquer forma, o bem arrematado 
antes da retirada do mesmo no prazo estabelecido e em caso de veículos com a devida transferência para o 
nome do arrematante. 
 
12.4. A retirada do bem arrematado por terceiros só será permitida mediante a apresentação de autorização 
por escrito do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida, que poderá ser enviada pelo 
correio. 
 
12.5. Todas as despesas com remoção do bem correrão por conta do arrematante. 
 
12.7. O arrematante somente levará o item arrematado no leilão após preenchimento do recibo. 
 
12.8. Após os tramites do Leilão, será lavrada Ata, na qual figurarão o bem vendido, bem como a correspondente 
identificação do arrematante e em especial os fatos relevantes. 
 

13 - INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÃO 
 
13.1 - Os pedidos de informações e/ou esclarecimentos relativos à licitação, deverão ser encaminhados, por 
escrito, ao Departamento de Licitações e Compras das 08:00 às 17:00 ou através do e-mail: 
cadastro_licitacao@cruzeiro.sp.gov.br, sendo que as respostas serão encaminhados para os e-mails de todas 
as empresas que obtiveram o edital. 
 
13.2 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao 
presente Edital de Leilão, ou ainda impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até 02 (dois) 
dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, observado o disposto no artigo 41 parágrafo 2º da Lei 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo que tal impugnação deverá ser protocolizada no 
Departamento de Licitações e Compras cujo endereço consta no preâmbulo deste ou através do e-mail: 
cadastro_licitacao@cruzeiro.sp.gov.br, sendo que as respostas serão encaminhados para os e-mails de todas 
as empresas que obtiveram o edital. 
  
 
13.2.1 - A autoridade superior deverá decidir sobre a impugnação, no prazo legal, antes da abertura do certame. 
 
13.2.2 - Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital, capaz de afetar a formulação das 
propostas, será designada nova data para a realização do presente Leilão. 
 
13.2.3 - Não sendo solicitados esclarecimentos e/ou informações no prazo estabelecido acima, presumir-se-á 
que os elementos constantes do presente Edital e suas partes integrantes, são suficientemente claros e precisos 
para a participação dos interessados neste Leilão 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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13.3 - A impugnação, feita tempestivamente pelo licitante, não o impedirá de participar deste Leilão, até o 
trânsito em julgado da pertinente decisão. 
 
13.4 - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada da apresentação de CPF e RG, em se 
tratando de pessoa física, e em se tratando de pessoa jurídica, do Ato Constitutivo (por documento original, 
cópias autenticadas ou cópia simples para serem autenticadas por servidor do Departamento de Licitações e 
Compras antes do protocolo da referida impugnação). 
 
13.4.1 - Caso a impugnação seja assinada por procurador, deverá anexar o Instrumento de Procuração que 
comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante. 
 

14- VALOR AVALIADO DO LOTE 
 
14.1 - O valor avaliado do lote, conforme anexo I, foi avaliado pela comissão de avaliação. A visita ao local do 
lote, poderá ser agendada pelo tel. (12) 3600.3384 (setor de licitação) ou pelo celular (12) 99724.0544, com a 
Sra. Nilta Maria Ribeiro, a partir da data de publicação deste edital até o dia 13/07/2021, das 11h00min às 
17h00min. 

15– DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 

15.1. Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento dos envelopes documentação e propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta licitação, 
o qual competirá sua análise em 24 (vinte e quatro) horas. 
 
15.2. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do presidente da sessão, poderá 
fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar 
memoriais no prazo de 05 (cinco) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vistas imediata dos autos, conforme estabelecido na Lei Federal 8.666/93 
 
15.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
15.4. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão importará na preclusão do direito de recurso. 
 
15.5 - Das decisões relativas ao leilão, caberão os recursos previstos em lei, os quais processar-se-ão conforme 
o disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, e deverão ser protocolados no prazo legal, na Divisão de 
Protocolo Geral e Arquivo da Prefeitura, após visto do Departamento de Licitações, nos dias úteis, à Rua Coronel 
José de Castro, nº 540 Centro, das 08:00 às 12:00 horas. 

 
16 - DA HOMOLOGAÇÃO 

 
16.1 - O julgamento será reduzido a termo, com a transcrição do relatório, indicando os licitantes 
desclassificados, os classificados e o licitante vencedor, bem como os fundamentos e motivos da escolha, de 
acordo com os critérios estabelecidos neste Edital. 
 
16.2 - Caberá à Comissão Permanente de Licitações encaminhar o processo administrativo para a autoridade 
competente para Homologação, cabendo a esta, a qualquer momento, revogar a presente licitação, por razões 
de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar a revogação. 
 
16.2.1 - Cumpre ainda, à Secretaria interessada, o dever de anular esta licitação, em qualquer tempo ou fase, 
caso venha a ser constatada qualquer ilegalidade no seu procedimento ou no seu julgamento. 
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17 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
17.1. Após o arremate, o vencedor deverá realizar a QUITAÇÃO TOTAL  do lote no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis da sessão após a assinatura da Ata, devendo, o mesmo ser através de depósito bancário, Ted ou 
transferência entre contas do mesmo banco. O NÚMERO DA CONTA PARA O PAGAMENTO DO LOTE SERÁ 
ENTREGUE APÓS A DEFINIÇÃO DO ARREMATANTE.  
 
17.2. O bem somente será considerado pago após a confirmação/compensação do depósito ou transferência 
bancária;  
 
17.3. A não quitação do lote no prazo previsto resultará na perda do direito do arrematante, sendo que o mesmo 
será novamente revertido à Prefeitura Municipal de Cruzeiro; 
 
17.4. O não cumprimento das obrigações aqui assumidas pelo interessado vencedor estará sujeita às 
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores ou outras aplicáveis à espécie. 
 
17.5 - O valor ofertado, expresso em reais, deverá ser pago à VISTA, diretamente à Prefeitura do Município de 
Cruzeiro, após homologação do resultado do processo licitatório. 
 
17.6 - Não haverá atualizações ou compensações financeiras a qualquer título ou hipótese. 
 

18–DA RETIRADA DO OBJETO 
 

18.1. O proponente vencedor desta licitação deverá retirar o objeto adquirido no máximo em até 10 (dez) dias 
úteis, após a homologação e adjudicação do mesmo. 
 
18.1.2. A retirada dos lotes será no local indicado conforme item 4.1.2, sob acompanhamento da Sra. Nilta Maria 
Ribeiro, agendamento pelo celular (12) 99724.0544. 
 
18.2. Por ocasião do recolhimento do valor, o arrematante receberá uma via da guia devidamente preenchida 
com os dados do bem adquirido, da menção desta licitação e a autenticação do valor recolhido, devendo a 
mesma ser apresentada no ato da retirada do objeto. Caso o interessado não retire o bem adquirido dentro do 
prazo estabelecido, perderá o valor recolhido como garantia. 
 
 
18.3. O lote  não retirado no prazo de 10 (dez) dias úteis, reverterá ao patrimônio da Prefeitura, sem qualquer 
direito do arrematante  pleitear quaisquer indenizações. 
 

18 - DA ENTREGA: 
 
18.1. A remoção do lote arrematado se dará por conta e risco exclusivo do arrematante. 
 

19 - DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 
 
19.1. A transferência de propriedade, bem como a retirada dos documentos junto ao município e todas as 
despesas com remoção do bem, correrão por conta do arrematante.  
 
19.2. O arrematante responderá pelos tributos e multas incidentes sobre o objeto arrematado, se houver.  
 
19.3. O recibo de transferência será preenchido pelo COMITENTE com as informações constantes na ata do 
leilão. 
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19.4. Caberá ao arrematante agendar junto ao COMITENTE data e horário para a assinatura do CRV.  
 
19.5. Para a retirada do(s) veículo(s) o arrematante deverá fornecer uma cópia autenticada do CRV, já contendo 
a sua assinatura, com firma reconhecida em cartório, por autenticidade.  
 
19.6. Ficarão a cargo do arrematante todas as despesas com a transferência do(s) veículo(s), inclusive quanto a 
eventuais regularizações exigidas pelos órgãos competentes.  
 
19.7. Deverá o arrematante transferir o(s) veículo(s) arrematado(s) no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar 
da data indicada no CRV. Independentemente dessa providência, o COMITENTE poderá comunicar a venda ao 
DETRAN.  
 
19.8. Para viabilizar a transferência do(s) veículo(s) o COMITENTE fornecerá ao arrematante cópia do edital e 
seus anexos, bem como demais documentos necessários para transferência de propriedade dos veículos 
(naquilo que dele dependa), bem como providenciar as assinaturas necessárias.  
 
19.9. Veículos que eventualmente não possuem o número de motor registrado na BIN (Base Índice Nacional) 
serão de inteira responsabilidade de regularização por parte dos arrematantes.  
 
19.10. No ato do recebimento do CRV deverá o arrematante conferir os dados lançados, apontando eventuais 
divergências. No caso de algum erro ou rasura no preenchimento do CRV, o prazo de entrega dos documentos 
ficará prorrogado, a fim de viabilizar a obtenção da segunda via. 
 

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

20.1. A presente licitação poderá ser revogada, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas 
de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito 
e fundamentado, sendo dada a devida ciência aos licitantes, por meio de publicação no órgão oficial. 
 
20.2. Prevalecerão o disposto no presente edital, sempre que houver dúvidas entre ele e os elementos a ele 
incorporados  
 
20.3. Os interessados deverão pautar a elaboração de suas propostas estritamente dentro das normas do 
presente edital 
 
20.4. O Edital completo com os seus anexos encontram-se disponíveis para retirada, pessoalmente ou por 
solicitação via correio eletrônico (e-Mail): licitacoes@cruzeiro.sp.gov.br. Maiores informações no Site, Setor de 
Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Cruzeiro, sito na Rua Cel. José de Castro nº 540- Centro, 
pessoalmente, ou pelos telefones (12) 3600.3384, no horário das 08h00min as 11h00min e das 13h00min às 
17h00min horas, de Segunda a Sexta-Feira. 
 
20.5. Os casos omissos serão decididos pelo Presidente da Comissão de Licitações em conformidade com as 
disposições legais e princípios gerais do direito. 
 
20.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
20.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Cruzeiro, Estado de São Paulo, como único competente para dirimir as 
questões que porventura surgirem na execução da presente contratação, com renúncia expressa por qualquer 
outro. 

mailto:licitacoes@cruzeiro.sp.gov.br
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20.8 - Ao participar da presente licitação, os licitantes assumem integralmente a responsabilidade pela 
autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações prestadas, respondendo, na forma da lei, 
por qualquer irregularidade constatada. 
 
20.9 - Todos os atos passíveis de divulgação serão publicados somente no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e inseridos no site da Prefeitura da Municipal de Cruzeiro, http://www.cruzeiro.sp.gov.br.  
 
20.10 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será transferida para outro dia e tal fato será publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo , bem como divulgação no site da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, http://www.cruzeiro.sp.gov.br.  
 
20.11 - A Prefeitura, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderá solicitar e os licitantes obrigam-
se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, quer através de documentos ou de sindicâncias e verificações 
“in loco”, visando aferir a capacidade técnica e administrativa destas, podendo, ainda, promover diligências nos 
termos previstos no parágrafo terceiro do artigo 43, da Lei nº. 8.666/1993. 
 
20.12 - O licitante se obriga a manter compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 
condições de habilitação e qualificação, exigidas nesta licitação. 
 
20.13 – QUALQUER DANO CAUSADO NO PRÉDIO NO MOMENTO DA RETIRADA DO LOTE, SERÁ DE INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE, E O MESMO DEVERÁ ARCAR COM TODO O PREJUIZO. 
 
20.14. Os licitantes deverão examinar detidamente os veículos face às exigências do DETRAN, no que se refere 
a plaquetas, etiquetas autodestrutivas, numeração do motor e chassi, numeração dos vidros, ano de fabricação, 
ano modelo, tendo em vista que todo e qualquer bem será vendido no estado em que se encontra. Quaisquer 
divergências quanto à descrição dos bens ou estado dos mesmos deverão ser peticionadas anteriormente ao 
leilão, não cabendo ao município e ao leiloeiro qualquer responsabilidade posterior. 
 
20.15. Nos dias determinados para visitação, os arrematantes poderão vistoriar, examinar, levantar condição de 
documentos e conferir as informações disponibilizadas, inerentes aos bens destinados a Leilão, sendo de sua 
inteira responsabilidade fazer as averiguações quanto ao modelo, cor, ano de fabricação/modelo, potência, 
problemas mecânicos e avarias, número do motor e chassi, e estar ciente que caso esse número não esteja 
legível e porventura não sejam originais de fábrica, terão que trocar a peça e remarcá-la para posterior 
regularização junto aos órgãos competentes. 
 
20.16. As multas e impostos que incidem sobre os bens que estão sendo levados a leilão serão por conta do 
arrematante do respectivo veículo, devendo os valores serem levantados com antecedência pelos interessados. 
 
 

21 - DOS ANEXOS 
 
21.1 -  Anexo I –  Termo de Referência 
21.2 - Anexo II –  Lotes com avaliação 
21.4 - Anexo III - Modelo de proposta   
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Prefeitura Municipal de Cruzeiro, 25 de junho de 2021. 

 

 

 

________________________________ 

THALES GABRIEL FONSECA  

Prefeito Municipal 
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TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
1 – OBJETO  
 
1.1. É objeto de leilão previsto neste termo os bens móveis considerados inservíveis assim caracterizados:  
 
1.1.1. Os bens aqui mencionados serão vendidos no estado e condições em que se encontram, pressupondo-se 
que tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer 
reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas e extrínsecas, inclusive as multas. 
 
2 - JUSTIFICATIVA  
 
2.1. A alienação tem por objetivo arrecadar fundos de bens antieconômicos e inservíveis, dando continuidade 
às melhorias no município.  
 
2.2. Reduzir custos de manutenção e melhorar as condições de trabalho com a utilização de melhores 
ferramentas, promovendo o bem estar dos servidores e munícipes através da otimização.  
 
3- DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO  
 
3.1. O leilão será realizado em uma etapa, conforme abaixo:  
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/07/2021 – 10h00min 
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEDIADA NA RUA CORONEL JOSÉ DE CASTRO, Nº 540 
CENTRO- MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, SP 

 
4 – DA VISITAÇÃO E VISTORIA DE BENS 
 
4.1. Os interessados poderão examinar os bens a serem leiloados nos seguintes endereços:  
 

Lotes : 02, 03, 04, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 – Paredão, localizado a Rua  Capitão Neco, nº 1070, Vila 

Regina Célia. 

Lotes : 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, e 13 – Garagem  da Saúde, localizado a Av. Governador Jânio Quadros, 

nº 835, Vila Batista. 

Lotes: 11 e 12 – Garagem da Educação, localizado a Av. Bertolino Cipriano Pinto, nº 467, Vila 

Expedicionário.  

Lotes: 10 e 14 – ESC ESEFIC, Rua Dr. José Rodrigues Alves Sobrinho, nº 191, Vila Paulo Romeu. 

 
As informações, se necessárias, serão prestadas na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no horário 
das 09:00 às 17:00, com a Sra. Nilta Maria Ribeiro, tel. (12) 3600.3384 ou pelo celular (12) 99724.0544. 
 
4.2. Os licitantes deverão examinar detidamente os veículos face às exigências do DETRAN, no que se refere a 
plaquetas, etiquetas autodestrutivas, numeração do motor e chassi, numeração dos vidros, ano de fabricação, 
ano modelo, tendo em vista que todo e qualquer bem será vendido no estado em que se encontra. Quaisquer 
divergências quanto à descrição dos bens  ou  estado dos  mesmos  deverão ser  peticionadas  anteriormente ao  
Leilão, não cabendo à Prefeitura e Leiloeiro qualquer responsabilidade posterior.  
 
4.3. Nos dias determinados para visitação, os arrematantes poderão vistoriar, examinar, levantar condição de 
documentos e conferir as informações disponibilizadas, inerentes aos bens destinados a Leilão, sendo de sua 
inteira responsabilidade fazer as averiguações quanto ao modelo, cor, ano de fabricação/modelo, potência, 
problemas mecânicos e avarias, nº do motor e chassi, e estar ciente que caso esse número não esteja legível e 
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porventura não sejam originais de fábrica, terão que trocar a peça e remarcá-la para posterior regularização 
junto aos órgãos competentes.  
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão oferecer lances pessoas físicas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, possuidoras de 
documento de identidade, capazes nos termos da Lei Civil e pessoas jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ.  
 
5.1.1. Servidores municipais não poderão oferecer lance.  
 
5.1.2. No ato da arrematação, o arrematante deverá apresentar os seguintes documentos, original ou cópia 
autenticada, sob pena de nulidade do lance: 
   a) Se pessoa física:  
     1. Documentos de identificação - CPF e Carteira de Identidade – RG.  
     2. Comprovante de emancipação, quando for o caso.  
     3. Comprovante de residência (conta de água, energia elétrica ou telefônica)  
 
   b) Se pessoa jurídica:  
     1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.  
     2. Documentos de Identidade e credenciamento do representante: CPF, documento de identidade e 
autorização (procuração autenticada).  
 
5.2. Depois de examinados e feitas as anotações pertinentes, os documentos serão devolvidos no ato do 
pagamento. 
 
5.3. Para participação do leilão presencial o interessado deverá portar, obrigatoriamente, os documentos acima 
citados. 
 
6 – DOS PROCEDIMENTOS PARA O LEILÃO 

 
6.1. A Comissão Permanente de Licitação juntamente com a Comissão do Leilão serão responsáveis pela 
coordenação e acompanhamento do certame. 
 
6.2. Os bens serão leiloados por lote, podendo ser reiniciado o procedimento para o lote que não obtiver lances 
em primeira chamada.  
 
6.3. O lote será arrematado pelo participante que ofertar o maior lance.  
 
6.4. Os lances iniciais poderão ser reavaliados por conveniência administrativa, mediante aprovação prévia da 
Comissão Permanente de Licitação.  
 
7 – DOS LANCES PARA ARREMATAÇÃO 

 
7.1. Os lotes serão leiloados um a um, conforme proposta, em ordem crescente do menor para o maior, no 
estado de conservação em que se encontram e conforme orientações do Termo, não cabendo ao município e 
ao leiloeiro qualquer responsabilidade quanto a conservação, reparos ou mesmo às providências referentes a 
retirada e transporte do(s) bem(ns) arrematado(s).  
 
7.2. Os interessados em participar do leilão poderão fazê-lo no dia e hora marcados para a realização do leilão, 
observando o valor mínimo para o objeto constante do anexo II deste termo, considerando-se vencedor o 
participante que oferecer o maior lance por este.  
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7.3. Ao iniciar o leilão, o leiloeiro comunicará aos participantes os lances registrados nas propostas e iniciará o 
leilão a partir destas em ordem crescente, do menor para o maior. 
 
7.4. Os participantes do leilão serão devidamente credenciados, até o horário de início do certame, com os 
envelopes (documentos e proposta) em mãos, juntamente com um documento de pessoa física ou de pessoa 
jurídica e somente a estes será permitido  adentrar no local do leilão. 
 
7.5. Os lotes serão leiloados sequencialmente. Não havendo oferta na primeira chamada, o lote poderá ser 
classificado no sistema como “repasse”, o qual será reiniciado a qualquer momento até o fim do pregão. 
 
7.6. Na sucessão de lances o incremento (diferença entre lances) será determinado pelo leiloeiro no momento 
do pregão.  
 
7.7. O lote será arrematado pelo participante que ofertar o maior lance.  
 
7.8. Primeiro será aberto os envelopes das propostas e após encerrados os lances e conhecidos os vencedores, 
serão abertos os envelopes dos documentos para análise e posterior homologação, caso o vencedor esteja com 
os documentos irregulares, será aberto o segundo com lance maior e assim sucessivamente. 
 
7.9. Os lances iniciais poderão ser reavaliados por conveniência administrativa, mediante aprovação prévia da 
Comissão Leilão.   
 
7.10. O leiloeiro poderá, ao seu critério, registrar todos os lances e, caso o melhor lance não seja efetivamente 
homologado, será considerada a melhor oferta imediatamente inferior.  
 
7.11. Na modalidade presencial a apresentação dos documentos ocorre após a oferta de lance.  
 
7.12. É proibido ao arrematante, ceder, permutar, vender ou negociar o bem arrematado, sob qualquer forma, 
antes da retirada do mesmo no prazo estabelecido.  
 
7.13. Fica ratificado desde já, que qualquer forma de manipulação, acordo, combinação, ou fraude por parte dos 
licitantes ou qualquer outra pessoa, que prejudique o leilão, principalmente a combinação de lances e/ou 
propostas, será imediatamente comunicado a Autoridade Policial e ao Ministério Público, para que tomem as 
devidas medidas pertinentes, como previsto na Lei 8.666/93: (...)  
“Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo 
do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa” (...) 
 
“Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena - 
detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” (...)  
 
“Art. 95. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente 
à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem 
oferecida.”  
 
LANCE CONDICIONAL. Quando o maior lance ofertado não atingir o “preço de reserva”, a critério do LEILOEIRO, 
poderão ser aceitos lances condicionais, os quais ficarão sujeitos a posterior aprovação do Comitente. Os lances 
condicionais serão válidos pelo prazo de até 02 (dois) dias úteis após a data do leilão, aprovado o lance 
condicional pelo Comitente dentro desse prazo, o arrematante estará obrigado ao pagamento do preço ofertado 
pelo bem, tudo no prazo de 24h (vinte e quatro horas) subsequentes. Caso o Comitente não aprove o valor 
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ofertado ou não se manifeste neste prazo, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer direito ou 
valor ao proponente/arrematante. 

 
Não havendo ofertas aos bens apregoados, por serem estes considerados preços acima dos praticados no 
mercado, ou supervalorização dos bens, a Comissão de Leilão poderá, ao final do Leilão, estudar a possibilidade 
de aceitar ofertas dos arrematantes aos bens que não obtiveram lances após serem apregoados por duas vezes. 
Desde já fica autorizado o descarte daquelas consideradas preço vil. Nestes casos, deverá ser obtida, também, a 
anuência da Prefeitura Muncipal de Cruzeiro SP, que se reserva no direito de aceitar ou rejeitar total ou 
parcialmente as propostas apresentadas, ou ainda revogar esta licitação, de acordo com o Artigo 49 da Lei nº 
8.666/93 e alterações. 
 
8 – DO PAGAMENTO DOS BENS ARREMATADOS 
 
8.1. O valor do lance deverá ser pago integralmente, por meio de depósito bancário Ted ou outra forma de 
pagamento.  
 
8.2. Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados no dia da retirada do lote para a pessoal 
responsável. 
 
8.3. A emissão de Nota de Arrematação em nome de terceiros e o pagamento com cheque de terceiros só 
poderão ser aceitos mediante a apresentação de autorização por escrito, devidamente assinada, com firma 
reconhecida e documentos do mesmo, CPF e RG, autenticados em cartório.  
 
8.8. As multas e impostos que incidem sobre os bens que estão sendo levados a leilão serão por conta do 
arrematante do respectivo veículo, devendo os valores serem levantados com antecedência pelos interessados.  
 
8.3. Caso haja necessidade de devolução do cheque ao emitente dentro do prazo informado, será cobrada a taxa 
de envio pelos correios.  
 
8.4. O arrematante isenta o município e o leiloeiro de qualquer responsabilidade sobre o cheque após o prazo 
mencionado.  
 
8.5. 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 à entrega de qualquer bem após o pagamento de todos.  
 
8.6. O pagamento relativo ao valor integral (vendas à vista) fica subordinado a condição resolutiva, ou seja, a 
não compensação do cheque, por insuficiência de fundos, sustação ou qualquer outro motivo, implicará na 
resolução de pleno direito do negócio jurídico, independente de notificação, não gerando qualquer efeito para 
as partes ou terceiros, sem prejuízo da apuração de perdas e danos pelo vendedor, ficando o bem livre para ser 
alienado, de imediato. 
 
9 – DO PRAZO PARA RETIRADA DO BEM PELO ARREMATANTE OU POR SEU PROCURADOR 

9.1. O lote arrematado será retirado pelo arrematante somente após a compensação bancária do(s) ou 
cheque(s), quando lhe será entregue o documento necessário para transferência de propriedade.  
 
9.1.1. Caso o arrematante tenha comprado mais de um bem, somente se  procederá a entrega de qualquer bem 
após o pagamento de todos;  
9.1.2. Os arrematantes comprometem-se à retirada integral de todos os bens que compõem o(s) lote(s) 
arrematado(s), não podendo em hipótese alguma deixar no(s) local(is) parte do(s) bem(ns) arrematado(s), 
devendo os mesmos dar-lhes a destinação adequada.  
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9.2. O Arrematante vencedor que não retirar o(s) bem(ns) móvel(is) no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a 
liberação do mesmo perderá o direito ao bem adquirido, assim como o pagamento já efetuado, ficando o 
município autorizado, desde já, a realizar a doação dos bem(ns) arrematado(s). 
 
9.2.1. Os bens deverão ser retirados pelo arrematante após a liberação do mesmo que ocorrerá entre o 10º e 
20º dia após a realização do leilão, mediante prévio agendamento com a comitente, devendo no ato da retirada 
ser apresentada da “Nota de Venda em Leilão” emitida pela prefeitura.  
 
9.3. A retirada do bem arrematado por terceiros só será permitida mediante procuração específica para retirada, 
com firma reconhecida em cartório e com a cópia dos documentos do terceiro que irá retirar.  
 
9.5. No caso de veículos é de responsabilidade do arrematante, antes de funcionar (se for o caso), verificar a 
necessidade de óleo, combustível, dentre outros, responsáveis pelo pleno funcionamento. A Prefeitura não se 
responsabiliza por avarias decorrentes desta omissão, uma vez que os bens serão vendidos no estado em que 
se encontram.  
 
9.6. É de responsabilidade da Prefeitura somente a expedição de documento de venda que será entregue ao 
arrematante e, a mesma possui fé pública, sendo documento hábil para a devida comprovação de propriedade 
pelo arrematante. Caso o arrematante necessite de Nota Fiscal para transporte ou outros, deverá por seus 
próprios meios providenciar junto à Arrecadação Fazendária da cidade, sendo de sua inteira responsabilidade 
os custos e despesas.  
 
10 – DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE  
 
10.1. A transferência de propriedade, bem como a retirada dos documentos junto a prefeitura e todas as 
despesas com remoção do bem, correrão por conta do arrematante.  
 
10.2. O arrematante responderá pelos tributos e multas incidentes sobre o objeto arrematado, se houver.  
 
10.3. O recibo de transferência será preenchido pelo COMITENTE com as informações constantes no documento 
de venda pela Prefeitura. 
 
10.4. Caberá ao arrematante agendar junto ao COMITENTE data e horário para a assinatura do CRV.  
 
10.5. Para a retirada do(s) veículo(s) o arrematante deverá fornecer uma cópia autenticada do CRV, já contendo 
a sua assinatura, com firma reconhecida em cartório, por autenticidade.  
 
10.6. Fica a cargo do arrematante todas as despesas com a transferência do(s) veículo(s), inclusive quanto a 
eventuais regularizações exigidas pelos órgãos competentes.  
 
10.7. Deverá o arrematante transferir o(s) veículo(s) arrematado(s) no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar 
da data indicada no CRV. Independentemente dessa providência, o COMITENTE poderá comunicar a venda ao 
DETRAN.  
 
10.8. Para viabilizar a transferência do(s) veículo(s) o COMITENTE fornecerá ao arrematante cópia do Edital e 
seus anexos, bem como demais documentos necessários para transferência de propriedade dos veículos 
(naquilo que dele dependa), bem como providenciar as assinaturas necessárias. 
 
10.9. Veículos que eventualmente não possuem o número de motor registrado na BIN (Base Índice Nacional)  
serão de inteira responsabilidade de regularização por parte dos arrematantes.  
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10.9. No ato do recebimento do CRV deverá o arrematante conferir os dados lançados, apontando eventuais 
divergências. No caso de algum erro ou rasura no preenchimento do CRV, o prazo de entrega dos documentos 
ficará prorrogado, a fim de viabilizar a obtenção da segunda via.  
 
11 – DA ATA  
 
11.1. Após os trâmites do leilão será lavrada ata, na qual figurarão os bens vendidos, bem como a 
correspondente identificação dos arrematantes e em especial os fatos relevantes.  
 
12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
12.1. Fica reservado ao município e ao leiloeiro o direito de retirar, acrescentar, desdobrar ou reunir em lotes, a 
seus exclusivos critérios ou necessidades quaisquer dos bens descritos no presente termo, até o início da sessão 
pública. 
 
12.2. A licitação não implica, necessariamente, proposta de venda por parte do município, podendo revogá-la 
em defesa do interesse público ou ainda 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.  
 
12.3. A participação no presente leilão público implica, no momento em que o lance for considerado vencedor, 
a concordância e aceitação de todos os termos e condições deste, bem como submissão às demais obrigações 
legais decorrentes.  
 
12.4. Não serão reconhecidas pelo município e leiloeiro quaisquer reclamações de terceiros, com quem venha o 
arrematante a transacionar o bem objeto da licitação.  
 
12.5. Serão aplicadas as normas da Lei Federal nº 8.666/93, com modificações posteriores, em todas as situações 
e nos casos omissos deste termo.  
 
12.6. Por fim, reservamo-nos o direito de corrigir informações incorretas por motivos de erros gráficos.  
 
 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro, 25 de junho de 2021. 

 

 

 

________________________________ 

THALES GABRIEL FONSECA  

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
 

RELAÇÃO DOS BENS INSERVÍVEIS 
 

LOTE 01 – LOTE CONTENDO SUCATAS DIVERSAS DE: MATERIAL ESCOLAR, INFORMÁTICA, 
ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL ESCOLAR E OUTROS. 

 
Sucatas de informática: Monitores, cartuchos, toner, estabilizadores, impressoras, CPUs, mouse, entre outros; 
Equipamentos Eletroeletrônicos: Ar condicionado, Televisão, aparelho de som, DVD entre outros;  
Material Eletrodoméstico: Fogão, bebedouro entre outros; 
Material Hospitalar: Maca, balança, biombo, berço, cama hospitalar entre outros; 
Móveis Escolar: Carteira escolar, cadeira escolar, mesa escolar; mimeógrafos, ventiladores, armários, 
prateleiras, arquivo de aço entre outros; 
Outros: Madeira em geral e calha de iluminação.  
Materiais em estado de sucata, obsoletos e ou com defeito servindo apenas para reciclagem e reaproveitamento 
das matérias primas. O lote vai a leilão no estado de sucata e condições em que se encontra.  
 

LANCE INICIAL: R$ 1.000,00 

 

 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 02 – FIAT FIORINO GASOLINA, Tipo Camioneta, Carroceria Furgão, Espécie Carga, Ano e Modelo 1990, , 
Placa BPZ 0948, RENAVAM 00431718776, Combustível Gasolina, Cor Branca. LICENCIAMENTO 2021. 

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

 
Sem motor, lataria ruim, sem uma roda traseira e sem uma roda dianteira. 
 

LANCE INICIAL: R$ 750,00 

 

 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 03 – FORD RANGER XLT 12D, Tipo Camioneta, Carroceria Cabine Dupla, Espécie Carga, Ano e Modelo  
2000, Placa GXY 5394, RENAVAM 00747734518, Combustível Diesel, Cor Preta. LICENCIAMENTO 2020. 

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

 
Sem caixa de cambio, motor faltando peças. 
 

LANCE INICIAL: R$ 5.000,00 

 

 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 04 – VOLKSWAGEM KOMBI, Tipo Camioneta, Espécie Misto, Ano e Modelo 2010, Placa DKI 5814, 
RENAVAM 00223637823, Combustível Flex, Cor Branca. LICENCIAMENTO 2021.  

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

 
SUCATA 
 

LANCE INICIAL: R$ 500,00 

 

 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 05 – CITROEN JUMPER M33M 23S, Tipo Microônibus, Espécie Passageiro (16), Ano e Modelo 2011, Placa 
DKI 5824, RENAVAM 00311418479, Combustível Diesel, Cor Branca. LICENCIAMENTO 2016.  

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

 
Motor montado parcialmente, suspensão e outras peças dentro do veículo 
 

LANCE INICIAL: R$ 3.500,00 

 

 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 06 – FIAT DOBLO ELX 1.8, Tipo automóvel, Espécie Passageiro, Ano 2007, Modelo 2008, Placa DMN 0643, 
RENAVAM 00931906113, Combustível Flex, Cor Branca. LICENCIAMENTO 2016.  

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

   
SUCATA 
 

LANCE INICIAL: R$ 500,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 07 – VOLKSWAGEN GOL 1.0, Placa BPZ 0952, Cor Branca. SEM DOCUMENTAÇÃO 
DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

 
SUCATA 

 

LANCE INICIAL: R$ 600,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 08 – VOLKSWAGEN GOL 1.0, Ano 2011, Modelo 2012, Placa DKI 5822, RENAVAM 00343246295, 
Combustível Flex, Cor Branca. LICENCIAMENTO 2018.  

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

 
Sem parachoque, paralama e tampa do capô, suspensão ruim, frente batida e sem câmbio. 
 

LANCE INICIAL: R$ 2.000,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 09 – GM CELTA 5 PORTAS, Ano 2003, Placa BPZ 7345, RENAVAM 00819802670, Combustível Gasolina, 
Cor Branca. LICENCIAMENTO 2020. COM MULTAS 

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

 
Problema com amortecedores, caixa de direção, comando de válvulas e retífica completa do motor. 
 

LANCE INICIAL: R$ 2.000,00 

 

 
 
 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 10 – GM KADETT IPANEMA GL, Espécie Passageiro, Ano 1997, Placa BVZ 9386, RENAVAM 00689837445, 
Combustível Gasolina, Cor Branca. LICENCIAMENTO 2021. 

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

 
Motor baixado. 
 

LANCE INICIAL: R$ 1.500,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 11 - FORD FIESTA SEDAN 1.6, Espécie Passageiro, Ano 2007, Placa DMN 0640, RENAVAM 00908677480, 
Combustível Flex, Cor Branca. LICENCIAMENTO 2018.  

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

   
Amortecedores, conjunto de suspensão, conjunto de embreagem, bomba da direção, suporte do motor, 
mangueiras hit de distribuição do motor. 
 

LANCE INICIAL: R$ 2.500,00 

 
 
 
 

 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 12 – IVECO CITYCLASS 70C17, Tipo Ônibus, Espécie Passageiro, Ana 2013, Placa FEW 4379, RENAVAM 
01045222930, Combustível Diesel, Cor Amarelo. LICENCIAMENTO 2021. 

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

   
Bomba injetora de alta, parte elétrica, funilaria e falta de bateria. 
 

LANCE INICIAL: R$ 17.000,00 

 

 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 13 – FIAT DOBLO ELX 1.8, Espécie 6 Passageiro, Ana 2008, Placa DMN 7774, RENAVAM 00958061084, 
Combustível Flex, Cor Branca. LICENCIAMENTO 2021. 

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

 
Motor Baixado 
 

LANCE INICIAL: R$ 12.000,00 

 
 

 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 14 – VOLKSWAGEN MASCARELLO GRAN VIA, Tipo Ônibus, Espécie Passageiro, Ano 2014, Placa FPO 1891, 
RENAVAM 01099270062, Combustível, Cor Azul. LICENCIAMENTO 2018.  

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

 
Turbina, junta da tampa de válvulas, junta do coletor de escape, bomba de combustível de alta, bicos injetores, 
retífica do motor e vazamento de óleo. 
 

LANCE INICIAL: R$ 30.000,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 15 – DAFRA SPEED 150, Tipo Motocicleta, Espécie Passageiro, Ano 2010, Placa BFX 2491, RENAVAM 
00326505083, Combustível Gasolina, Cor Azul. LICENCIAMENTO 2019.  

DÉBITOS A SER APURADO PELO ARREMATANTE 

 
Sistema de ignição e velas. 
 

LANCE INICIAL: R$ 500,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 16 – MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W18 

 
Torque, motor e rodas desmontadas. 
 

LANCE INICIAL: R$ 12.000,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 17– FIATALLIS FB 80.3 

 
Sem motor e sem as 4 rodas. 
 

LANCE INICIAL: R$ 7.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

         Estado de São Paulo  

LOTE 18 – PATROL HWB 140 

 
Motor e torque desmontados e falta 1 roda. 
 

LANCE INICIAL: R$ 10.000,00 
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ANEXO III  
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

EDITAL Nº 03/2021 -  LEILÃO Nº 2951/2021 
 

 
NOME/ RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________________________ 
 
CPF/CNPJ :  ____________________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:  _________________________________________________________Nº: _______________ 
 
CIDADE: ______________________________________________________________________________ 
 
BAIRRO: ____________________________________________________ CEP: ______________________ 
 
TELEFONE: (        )_________________________ E-MAIL: _______________________________________ 
 

 

LOTE DESCRIÇÃO SITUAÇÃO VALOR DE 
AVALIAÇÃO 

VALOR DA 
PROPOSTA 

01 LOTE CONTENDO SUCATAS DIVERSAS C/DOCUMENTO R$ 1.000,00  

02 FIAT FIORINO C/DOCUMENTO R$ 750,00  

03 FORD RANGER XLT 12D C/DOCUMENTO R$ 5.000,00  

04 VOLKSWAGEN KOMBI SUCATA R$ 500,00  

05 CITROEN JUMPER M33M 23S C/DOCUMENTO R$ 3.500,00  

06 FIAT DOBLO ELX 1.8 SUCATA R$ 500,00  

07 VOLKSWAGEN GOL 1.0 SUCATA R$ 600,00  

08 VOLKSWAGEN GOL 1.0 C/DOCUMENTO R$ 2.000,00  

09 GM CELTA 5 PORTAS C/DOCUMENTO R$ 2.000,00  

10 GM KADETT IPANEMA GL C/DOCUMENTO R$ 1.500,00  

11 FORD FIESTA SEDAN 1.6 C/DOCUMENTO R$ 2.500,00  

12 IVECO CITYCLASS 70C17 C/DOCUMENTO R$ 17.000,00  

13 FIAT DOBLO ELX 1.8 C/DOCUMENTO R$ 12.000,00  

14 VOLKSWAGEN MASCARELLO GRAN VIA C/DOCUMENTO R$ 30.000,00  

15 DAFRA SPEED 150 C/DOCUMENTO R$ 500,00  

16 MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W 18  R$ 12.000,00  

17 FIAT ALLIS FB 80.3  R$ 7.000,00  

18 PATROL HWB 140  R$ 10.000,00  

 
3. DECLARAÇÃO 
Declaro conhecer as condições a que tenho de satisfazer para pagamento em dinheiro e que me submeto a 
todas as condições constantes do Edital de Leilão nº. 03/2021. 
 
Local:___________________________________________ Data:___/___/_____    
 
Assinatura: _________________________________________________________ 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preferencialmente preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
obrigatoriamente assinada por um de seus representantes legais ou procurador devidamente habilitado. A 
validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura do leilão. 


