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AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município de Mamborê, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, 
convida Vossa Senhoria a participar do seguinte procedimento licitatório: 
 

MODALIDADE LEILÃO N° 1/2012 
TIPO MAIOR LANCE 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO ATÉ AS 11h30min DO DIA 23/07 
DATA DA ABERTURA 23/07/2012 
HORA DA ABERTURA 14h00min 
LOCAL DA ABERTURA PÁTIO DE MAQUINAS – RUA ÂNGELO 

GAIO Nº 494 - CEP:87-340-000   
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO No ato da arrematação ou até em 76 horas a 

contar da arrematação 

OBJETO 01 - VW/GOL 
01 -  FORD/PAMPA 
01 - PAS/ONIBUS 
01 - PAS/ONIBUS 
 01 - HONDA/C100 BIZ 
01 - MOTONIVELADORA   CATERPILAR 120B 
01 - TRATOR AGRALE 
01- MOTOR MB: FUNDIDO COM CARCAÇA BOA 
01 -MOTOR MB: FUNDIDO COM BLOCO EM BOM 
ESTADO 
01- CAIXA CAMBIO CHEVROLET 

 

 

LOCAL PARA ADQUIRIR EDITAL Paço Municipal Nelson Chiminácio – 
Departamento de Compras e Licitações 

VALOR DO EDITAL R$ 10,00 (dez reais) 
 

MAMBORE, 15 de junho de 2012. 
 

 
 

Renato de lIma Correia 
Presidente da Comissão de Liccitação 
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ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

  
MODALIDADE: LEILÃO n. 001/2012 

  
  

1 - DA LICITAÇÃO 
  
A Prefeitura Municipal de Mamborê, Estado do Paraná, através da sua Comissão 
Permanente de Licitação nomeada pela Portaria n.006/2012, torna público, para 
conhecimento dos interessados que se acha aberto Edital Licitação, na modalidade 
LEILÃO, para a venda de bens móveis inservíveis (veículos automotores de via terrestre) 
para a Administração Pública Municipal, em consonância com as normas preconizadas na 
Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Federal n. 8.883 de 08 de 
Junho de 1994, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie. 
  

2 – DO OBJETO 
  
2.1. O presente edital tem por objeto a venda por licitação, na modalidade LEILÃO, de 
veículos automotores de via terrestre e partes, considerados inservíveis para a 
Administração Pública Municipal, no estado que se encontram, discriminados no ANEXO I 
do presente edital, o qual é parte integrante do presente. 
 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Poderão oferecer lances todas às pessoas físicas e jurídicas, desde que legalmente 
habilitadas ou constituídas na forma da legislação civil e comercial, devendo apresentar 
cópias autenticadas, legíveis e em boa forma dos seguintes documentos: 
 
(i) identidade (RG) no caso de pessoa física, ou contrato social, no caso de pessoa 
jurídica; 
(ii) CPF se pessoa física, e cartão de CNPJ se pessoa jurídica; 
(iii) procuração do representante da licitante pessoa jurídica e da licitante pessoa física, 
caso a própria não venha participar da fase de lances; 
(iv) comprovante de emancipação, quando for o caso; 
(v) identidade (RG) e CPF dos sócios que integram a pessoa jurídica. 
 
3.1.1. Os documentos acima mencionados, deverão ser entregues até as 11h30min, do 
dia 23 de junho de 2012,  junto ao setor de licitações e contratos da Prefeitura Municipal 
de Mamborê. 
 
3.1.2. A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido no item 3.1.1. do 
presente edital, implica na impossibilidade de participação do interessado. 
 
3.2. Não poderão participar do certame: 
(i) os servidores em exercício junto à Prefeitura Municipal de Mamborê; 



 

 

Página 3 de 31 

(ii) os menores de 18 (dezoito) anos, não emancipados; 
(iii) os membros da Comissão Permanente de Licitação; 
(iv) os membros da Comissão de Avaliação de Bens Móveis; 

 
4 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO 

  
4.1. LOCAL: Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal de Mamborê, localizado no PÁTIO 
DE MAQUINAS – RUA ÂNGELO GAIO Nº 494 - CEP:87-340-000   
 
4.2. DATA: 23 de junho de 2012 
 
4.3. HORÁRIO: 14h00min 
  

5 – DA DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA VISITAÇÃO 
  
5.1. Os veículos automotores de via terrestre e partes a serem licitados descritos na 
relação constante do ANEXO I deste edital, e poderão ser examinados e vistoriados nas 
seguintes datas, horário e local: 
 
5.1.1. LOCAL: Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal de Mamborê, localizado no 
PÁTIO DE MAQUINAS – RUA ÂNGELO GAIO Nº 494 - CEP:87-340-000   
 
5.1.2. DATA: .18 de julho  de 2012. 
 
5.1.3. HORÁRIO: das 08h00min às 11h30min, e das 13h00min às 17h00min. 
  

6 – DOS LANCES 
  
6.1. Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido, considerando-se 
vencedor o licitante que houver oferecido maior valor ou lance. 
 
6.2. Não serão aceitos lances que apontem para condições que não aquelas previstas no 
presente edital, e tampouco lances que tomem por base ofertas de outros licitantes. 
  
6.3. Os lotes não arrematados inicialmente poderão, a juízo do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, serem leiloados pelos preços mínimos, ao final do evento. 
  
6.4. Não haverá comissão ao leiloeiro. 
  
6.5. Na sucessão de lances, a diferença de valor será de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 
  
6.6. A critério do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, os valores definidos 
no subitem anterior poderão ser alterados para determinado lote, desde que informado 
anteriormente ao início do seu apregoamento.  
  

7 – DO PAGAMENTO 
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7.1. O valor do lance poderá ser integralmente pago no ato, ou poderá ser efetuado da 
seguinte forma: 20% (vinte por cento) no ato a título de sinal e os 80% (oitenta por cento) 
restantes no prazo de 76h (setenta e seis horas), contados da data de arrematação, sob 
pena de perda do sinal efetuado. 
 
7.2. O pagamento será realizado em moeda corrente do país, ou por meio de cheque 
nominativo à Prefeitura Municipal de Mamborê, de emissão do próprio licitante ou de seu 
procurador, devidamente habilitado. 
 
7.3. O pagamento à vista, bem como do sinal e seu devido complemento, deverá ser feito 
junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mamborê, localizada na Av. Guadalajara, n. 
645, Paço Municipal Nelson Chiminácio. 
 
7.4. O pagamento em atraso, quando autorizado pela Comissão de Licitação, implicará 
acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do lance ofertado, a título de multa, 
conforme art. 87, II, da Lei 8.666/93, limitando o atraso em até cinco dias úteis a contar do 
prazo constante no item 7.1. 
 
7.5. Os veículos que possuírem débitos, o valor destes será abatido do preço final de 
arrematação. 
 

8 – DA ENTREGA 
  
8.1. A entrega dos lotes será efetuado contra recibo aposto pelo arrematante ou por seu 
procurador devidamente constituído, à vista do comprovante de pagamento efetuado. 
 
8.2. Todos os riscos de perecimento da mercadoria correm por conta do arrematante a 
partir do momento do pagamento do valor oferecido pelo lote. 
 
8.3. A partir da data do pagamento da contemplação do valor arrematado, os licitantes 
terão 05 (cinco) dias úteis para retirada do lote, caso contrário, haverá incidência de 
armazenagem e demais despesas que gravem os veículos. 
 
8.4. Será(ao) declarado(s) abandonado(s) o(s) veículo(s) arrematado(s) não retirado(s) no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua arrematação. 
 
8.5. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer 
forma, negociar o veículo, antes da retirada de que trata este edital. 
  

9 – DOS RECURSOS 
  
9.1. Fica determinado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, antes da data da realização do 
leilão, para impugnação dos termos deste edital. 
 
9.2. Dos atos administrativos relativos à licitação cabem: 
 
9.2.1. recurso, a ser dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que tenha 
praticado o ato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação referente ao 
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despacho decisório ou Ata da Licitação, os casos de: (i) anulação ou revogação da 
licitação, no todo ou em parte; (ii) aplicação das penas de advertência ou suspensão 
temporária do direito de participação em licitações promovidas pela Administração ou de 
contratar com a mesma. 
 
9.2.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação de que não caiba recurso hierárquico. 
  

10 – DAS PENALIDADES 
  
10.1. A falta de pagamento do sinal ou da complementação pelo arrematante caracteriza 
inexecução do contrato, sujeitando o licitante às seguintes penalidades, indicadas, no art. 
87, III e IV, da Lei n. 8.666/93: 
 
10.1.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
10.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
até sua reabilitação perante a autoridade aplicadora da medida punitiva. 
 
10.2. As sanções previstas nos subitem 10.1. poderão ser aplicadas também às empresas 
e aos profissionais que tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da 
licitação ou demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados conforme art. 88, II, da Lei 8.666/93. 
 
10.3. Serão aplicáveis, ainda, as sanções previstas na Seção III, do Capítulo IV, da Lei n. 
8.666/93, que trata dos Crimes e das Penas. 
 
10.4. O despacho de aplicação de penalidade será publicado no órgão oficial do Município 
de Mamborê. 
 

11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
11.1. Os lotes serão vendidos e entregues no estado em que se encontrarem, não 
cabendo à Prefeitura Municipal de Mamborê, responsabilidade por qualquer modificação 
ou alteração que venha a ser constatada na constituição, composição ou funcionamento 
das mercadorias licitadas, pressupondo o oferecimento de lance o conhecimento das 
características e situações dos bens, ou o risco consciente do arrematante, sem direito a 
reclamação posterior. 
 
11.2. A descrição dos lotes se sujeita a correções apregoadas no momento do leilão, ou 
informadas mediante notas de “ERRATA”, afixadas junto ao átrio da Prefeitura Municipal 
de Mamborê, para abertura de omissões ou eliminação de distorções acaso verificadas. 
 
11.3. A oferta de lance implica na aceitação tácita das disposições deste edital. 
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11.4. Os prazos aludidos neste edital só se iniciam e vencem em dia de expediente 
normal da Prefeitura Municipal de Mamborê. No caso de não haver expediente para a 
data fixada, os prazos prorrogam-se para o primeiro dia útil imediatamente subseqüente.  
 
11.4. Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação cabe o direito de revogar ou 
adiar, em despacho fundamentado, a presente licitação, sem que aos participantes caiba 
qualquer indenização, bem como retirar do leilão, quaisquer dos lotes, o qual informará os 
motivos na ata de encerramento do evento. 
 
11.5. Antes da retirada dos veículos, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
poderá, no interesse público, revogar o leilão, total ou parcialmente, devendo, no caso de 
ilegalidade, anula-lo, no todo ou em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício ou 
mediante provocação de terceiros (art. 49, da Lei 8.666/93). 
 
11.6. No caso de anulação, não terá o arrematante direito a restituição do valor pago, se 
houver, de qualquer forma, concorrido para a prática da legalidade. 
 
11.7. Qualquer interessado poderá retirar cópia do presente edital junto ao setor de 
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Mamborê. 
 
11.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
  
11.9. Integram o presente edital de leilão: 
  
11.9.1. ANEXO I – veículos que serão leiloados; 
11.10. Esta licitação é regida pelas disposições  da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 
1993.  
  
11.11. Maiores informações poderão ser obtidas na PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAMBORE na Rua Guadalajara, 645, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 
11h30min, e das 13h00min às 17h00min horas, pelo telefone (44)3568-1272, ramal 204, 
ou através dos endereços eletrônicos pmcompraslic@mambore.pr.gov.br e 
licitacoes@mambore.pr.gov.br.  
  

Mamborê, em 06 de março de 2012. 
  
 
 
 

RICARDO RADOMSKI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

............................................. 
Presidente da Comissão de Licitação 

.................................................... 
Secretário da Comissão de Licitação 
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A N E X O   I 
 

VEÍCULOS E PEÇAS A SEREM LEILOADOS 
 

LOTE 1 
 

DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

Informações do Veículo 

 
Placa Atual: AKP 7877 Renavam: 79.57840-4 
Chassi: 9BWCD05X33TO66645  
Município de Emplacamento: Mamborê/PR 
Marca/Modelo: VW/GOL  Ano de Fabricação/Modelo: 2002 
Espécie/Tipo: PAS/AUTOMOVEL Combustível: Gasolina 
Categoria: Oficial Cor: Prata 
Restrição à Venda: Não Há 
Situação do Veículo: Vigente (em Circulação) 

 
LANCE MÍNIMO: 

• R$ 9.000,00 (nove mil reais) 
 
DÉBITOS: 

• não há. 
 
FOTOS DO VEÍCULO: 
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LOTE 2 
 

DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

Informações do Veículo 

 
Placa Atual: ABP 0904 Renavam: 52.415929-7 
Chassi: 9BFZZZ55ZM027203  
Município de Emplacamento: Mamborê/PR 
Marca/Modelo: FORD/PAMPA  Ano de Fabricação/Modelo: 1991 
Espécie/Tipo: Camionete Carroceria aberta Combustível: Álcool  
Categoria: Oficial Cor: Cinza 
Restrição à Venda: Não Há 
Situação do Veículo: Vigente (em Circulação) 

 
LANCE MÍNIMO: 

• R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) 
 
DÉBITOS: 

• não há. 
 
FOTOS DO VEÍCULO: 
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LOTE 3 
 

DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

Informações do Veículo 

 
Placa Atual: AIS 8727 Renavam: 51.550007-0 
Chassi: 344055511057716  
Município de Emplacamento: Mamborê/PR 
Marca/Modelo:  Ano de Fabricação/Modelo: 1973 
Espécie/Tipo: PAS/ONIBUS  Combustível:Diesel  
Categoria: Oficial Cor: Branca 
Restrição à Venda: Não Há 
Situação do Veículo: Vigente (em Circulação) 

 
LANCE MÍNIMO: 

• R$ 800,00 (oitocentos reais) 
 
DÉBITOS: 

• não há. 
 
FOTOS DO VEÍCULO: 
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LOTE 4 
 

DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

Informações do Veículo 

 
Placa Atual: ABN 3606 Renavam: 51.430476-6 
Chassi: 32142313031242  
Município de Emplacamento: Mambore/PR 
Marca/Modelo: Ano de Fabricação/Modelo: 1977 
Espécie/Tipo: PAS/ONIBUS Combustível: Gasolina 
Categoria: Oficial Cor: Branca 
Restrição à Venda: Não Há 
Situação do Veículo: Vigente (em Circulação) 

 
LANCE MÍNIMO: 

• R$ 800,00 (oitocentos reais) 
 
DÉBITOS: 

• não há. 
 
FOTOS DO VEÍCULO: 
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LOTE 5 
 
 

DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

Informações do Veículo 

 
Placa Atual: AIT 4656 Renavam: 72.068592-3 
Chassi: 9C2HA0700XR057321  
Município de Emplacamento: Mambore/PR 
Marca/Modelo: HONDA/C100 BIZ  Ano de Fabricação/Modelo: 1999 
Espécie/Tipo: Pas / Motoneta Combustível: Álcool/Gsolina 
Categoria: Oficial Cor: Vermelha 
Restrição à Venda: Não Há 
Situação do Veículo: Vigente (em Circulação) 

 
LANCE MÍNIMO: 

• R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) 
 
DÉBITOS: 

• não há. 
 
FOTOS DA MOTONETE: 
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LOTE 6 
 

 
Informações do Veículo 
  
Serie: 64U07338  
Município de Emplacamento: Mamborê/PR 
Marca/Modelo: motoniveladora   caterpilar 120B Ano de Fabricação/Modelo: 1992 
Espécie/Tipo: Serie M 120B Combustível: Diesel 
Categoria: Oficial Cor: amarela  
Restrição à Venda: Não Há 
Situação do Veículo: Vigente (em Circulação) 

 
LANCE MÍNIMO: 

• R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 
 
DÉBITOS: 

• não há. 
 
FOTOS DO VEÍCULO: 
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LOTE 07 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

Informações do Veículo 
  
Serie:   
Município de Emplacamento: Mamborê/PR 
Marca/Modelo: Trator Agrale Ano de Fabricação/Modelo:  
Espécie/Tipo:  Combustível: Diesel 
Categoria: Oficial Cor: vermelho 
Restrição à Venda: Não Há 
Situação do Veículo: Vigente (em Circulação) 

 
LANCE MÍNIMO: 

• R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
 
DÉBITOS: 

• não há. 
 
FOTOS DO VEÍCULO: 
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LOTE 08 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 

1 - MOTOR MB: Fundido com Carcaça boa 

 

LANCE MÍNIMO: 
   R$ 800,00 (oitocentos reais) 

 

2 - MOTOR MB: Fundido com bloco em bom estado 

 
LANCE MÍNIMO: 

 R$ 800,00 (oitocentos reais) 
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3 - CAIXA CAMBIO CHEVROLET  

 

 

 

 

   
 
LANCE MÍNIMO: 

• R$ 100,00 (cem reais) 
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