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EDITAL DE LEILÃO 

PROCESSO Nº 016/2015 

LEILÃO Nº 01/2015 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTÂNCIA BALNEÁRIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO,  torna público aos interessados que, por determinação da Sr. Prefeito Municipal 

encontra-se aberto o processo de LEILÃO Nº 01/2014, conforme objeto e especificações deste 

Edital, adiante discriminado, e com fundamentos na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, suas alterações posteriores, nas Leis que regulam a repressão ao abuso do poder 

econômico, defesa do consumidor, Constituição Federal e Lei Orgânica do Município. 

 

O Leilão se realizará no dia 27 de fevereiro de 2015 às 10:00 horas à Rua: Saldanha Marinho, 

S/N -  Bairro Canto do Morro nesta Cidade de Iguape/SP.  

 

As normas e condições, bem como relação completa dos bens a serem vendidos em leilão, edital 

completo e as demais informações relativas ao presente leilão encontram-se à disposição de 

todos os interessados nesta Prefeitura Municipal, no Setor de Licitações , à Rua: XV de 

Novembro, nº 272 - Centro - Iguape/SP., diariamente das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 

horas, onde poderão ser lidos e examinados. A visita aos lotes a serem leiloados será nos dias 23 

a 26 de fevereiro de 2015, das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, e dia 27 até as 10:00 

hs., na  Rua: Saldanha Marinho, S/N -  Bairro Canto do Morro nesta Cidade de Iguape/SP.  

  

1 – DO OBJETO 

 

1.1 – O objeto  do  leilão  é  promover  a  venda  de VEÍCULOS E OUTROS BENS 

INSERVÍVEIS  DA  ADMINISTRAÇÃO,  que  serão  vendidos  no  estado  em  que  se  

encontram, conforme laudo de avaliação, não aceitando assim o comitente vendedor nem o 

leiloeiro reclamações posteriores por quaisquer defeitos ou vícios ocultos. 

 

1.2 – Fica designado o Sr. Vitor Henrique Alberto Bernardo, Leiloeiro Oficial - JUCESP/936, 

para atuar como leiloeiro no leilão que tem por objeto a venda dos bens julgados inservíveis para 

o município, nos termos que dispões a Lei Orgânica do Município. 
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DAS  ESPECIFICAÇÕES 

 

1.3- Anexo I – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS BENS A SEREM LEILOADOS. 

 

OBS. OS BENS SÓ PODERÃO SER VENDIDOS POR PREÇO IGUAL OU SUPERIOR AO 

DE AVALIAÇÃO CONFORME ARTIGO 22 PARÁGRAFO 5º DA LEI FEDERAL 8.666/93, 

E INDIVIDUALMENTE DE CADA LOTE. 

 

2 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1- O Edital e seus anexos poderão ser lidos e examinados pelos interessados em dias úteis, no 

Setor de Licitações, à Rua: XV de Novembro, nº 272 - Centro - Iguape/SP., das 09:00 às 11:00 e 

das 14:00 às 16:00 horas.  

 

3 - DAS NORMAS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO 

 

3.1- Os arrematantes obrigam-se a acatar de forma integral, as normas e condições do leilão aqui 

estabelecidas e adere aos termos do presente Edital. 

 

3.2- Poderão participar do Leilão qualquer empresa ou cidadão maior de 18 anos, é vedado à 

participação de qualquer membro da comissão de leilão ou parentes consanguíneos de 1º grau. 

 

3.3 - No ato da arrematação o comprador, deverá pagar 100% ( cem por cento) do valor 

arrematado a favor da Prefeitura Municipal de Iguape, através de moeda corrente ou cheque que 

será depositado na conta corrente da Prefeitura Municipal de Iguape no final do pregão do Leilão 

e mais 5% (cinco por cento) do total como comissão do leiloeiro. Os bens adquiridos pelos 

arrematantes serão liberados a partir do dia 06 de março de 2015, mediante confirmação do 

recebimento da importância com venda do bem a Prefeitura do Municipal de Iguape.    

 

3.4 - Os arrematantes se comprometem a retirar as mercadorias arrematadas em Leilão, no prazo 

máximo de até 10 ( dez) dias úteis após a liberação dos mesmos, com início em 09 de março de 

2015. Os bens não retirados dentro do prazo estabelecido serão alienados e vendidos e a renda 

será revertida ao Fundo Social de Solidariedade do Município. 

3.5 - Os veículos vendidos como sucata terão seus registros no cadastro do DETRAN baixados 

definitivamente, tendo suas placas e sua numeração de chassi recolhidos junto a CIRETRAN do 

Município. 
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3.6 - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não aceitando a 

Prefeitura Municipal de Iguape, o leiloeiro e a empresa organizadora quaisquer reclamações por 

defeitos ou vícios ocultos em juízo ou fora dele. 

 

3.7 - Os bens só poderão ser vendidos por preço igual ou superior ao de avaliação. 

 

3.8 -  Os bens poderão ser visitados e examinados nos dias 23 a 26 de fevereiro de 2015 no 

horário das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, e dia 27 até as 10:00 hs., na  Rua: 

Saldanha Marinho, S/N -  Bairro Canto do Morro nesta Cidade de Iguape/SP.  

  

3.9 -  Todos os veículos relacionados no Anexo I “ relatório de Avaliação dos bens a serem 

leiloados”  serão vendidos em condições de sucatas sem direito a registro e licenciamento os 

quais serão baixados conforme legislação, ressalvados os relacionados aos lotes nºs 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 18 e 19, os quais serão vendidos com direito a registro e licenciamento. 

 

3.10 - Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o veículo 

como pertencente a Prefeitura do Município de Iguape, após a concretização da alienação. 

 

4  – DA LEGISLAÇÃO E DESPESAS DO LEILÃO 

 

4.1 - O presente Leilão é regulamentado pela Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações 

subsequentes. 

 

              E, para que chegue ao reconhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, 

que será publicado na Imprensa Oficial do Estado, Jornal do Município de Iguape, Jornal O 

Estado de São Paulo e afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Iguape  - Estância 

Balneária - Estado de São Paulo. 

 

Iguape/SP, 03 de fevereiro de 2015 

 

 

 

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS INSERVÍVEIS A SEREM LEILOADOS 

 

Lote 01 – Lote composto de cadeiras e carteiras escolares no estado que se encontra, 

conforme lote exposto. 

Valor de avaliação: R$ 100,00 

 

Lote 02 – Lote composto de arquivos, armários de aço, estantes de aço, no estado que se 

encontra, conforme lote exposto. 

Valor de avaliação: R$ 100,00 

 

Lote 03 – Lote composto de equipamentos de informática, no estado que se encontra, 

conforme lote exposto. 

Valor da avaliação: R$ 40.000,00 

 

Lote 04 – Lote composto de equipamentos hospitalares, no estado que se encontra, 

conforme lote exposto. 

Valor da avaliação: R$ 100,00 

 

Lote 05 – Sucata geral, composto por carcaças de veículos, caminhões, micro ônibus e 

máquinas operacionais, no estado que se encontra, conforme lote exposto, cujo peso 

estimado é de aproximadamente 12.000 quilos. 

Valor da avaliação: R$ 2.400,00 

 

Lote 06 – 01 carcaça de trator esteira Caterpillar – D5B – nº 8HD00509 – 2Y9890, série 

1AF01112 – 2Y9414 – Transmissão 8JA01131-3T3394, no estado que se encontra. 

Valor da avaliação: R$ 2.000,00 

 

Lote 07 – 01 carcaça de trator Michigan Mod. 75HD – série 4196ª.0364 – BRC, no 

estado que encontra. 

Valor da avaliação: R$ 3.000,00 

 

Lote 08 – 01 carcaça de Prancha de 2 eixos de + ou – 10 metros, no estado que se 

encontra. 

Valor da avaliação: R$ 500,00 
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Lote 09 – 01 caminhão VW mod. 14.140 Truck Basculante, ano 1991/1991, placa CZA, 

placa CZA 6029, no estado que se encontra. 

Valor da avaliação: R$ 3.500,00 

 

Lote 10 – 01 carcaça de Pá Carregadeira W.20, no estado que se encontra. 

Valor da avaliação: R$ 2.000,00 

 

Lote 11 – 01 micro ônibus Mercedes Benz, Marcopolo Vicino, ano 2000/2001, placa 

CZA-6043, no estado que se encontra. 

Valor da avaliação: R$ 3.000,00 

 

Lote 12 – 01 automóvel VW/Gol special, ano 2001/2001, placa CZA-6044, no estado que 

se encontra. 

Valor da avaliação: R$ 1.500,00 

 

Lote 13 – 01 caminhão basculante VW/12.140 T, ano 1999/1999, placa CDZ-1265, no 

estado que se encontra. 

Valor da avaliação: R$ 4.500,00 

 

Lote 14 – 01 automóvel Fiat/Marea SX, ano 2001/2001, placa AAK-7640, no estado que 

se encontra. 

Valor da avaliação: R$ 1.800,00 

 

Lote 15 – 01 caminhão basculante VW/14.150, ano 1994/1994, placa BPY-9091, no 

estado que se encontra. 

Valor da avaliação: R$ 3.800,00 

 

Lote 16 – 01 patrol Huber, patrimônio s/nº,  no estado que se encontra. 

Valor da avaliação: R$ 4.200,00 

 

Lote 17 – 01 caminhão coletora de lixo, VW/16.170 BT, ano 1999/1999, placa CPR-

7679, no estado que se encontra. 

Valor da avaliação: R$ 3.000,00 
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Lote 18 - 01 micro ônibus Asia AM 825, ano 1998/1998, placa BVZ-5762, no estado que 

se encontra. 

Valor da Avaliação: R$ 2.000,00 

 

Lote 19 - 01 caminhão basculante VW/12.140 T, ano 1999/1999, placa CDZ-1270, com 

motor e câmbio, no estado que se encontra. 

Valor da Avaliação: R$ 6.000,00  

 

Total da Avaliação....................R$ 83.500,00 

 (oitenta e três mil e quinhentos reais ) 

 


