
 

 

EDITAL DE LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI Nº 001/2020 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI, através da Leiloeira Pública Oficial 

JULIANA VETTORAZZO, matriculada na JUCERJA sob o nº 155, leva ao conhecimento 

dos interessados que, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores e do Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1932, além das demais 

disposições legais e aplicáveis e do disposto no presente edital, fará realizar 

licitação na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE, para a alienação de veículos 

automotores conservados, bens móveis, máquinas, equipamentos e sucatas em geral de 

propriedade da Prefeitura, na data e horário definidos no item 1 deste Edital, cujas 

condições gerais de participação encontram-se, a seguir, descriminadas: 

 

1. DATA E LOCAL 

1.1. O leilão será realizado sob a forma eletrônica através do sítio eletrônico: 

www.jvleiloes.lel.br; 

1.2. A sessão pública será realizada no dia 07 de abril de 2021 (Quarta-feira), às 11:00 

horas. 

 

2. OBJETO DO LEILÃO 

2.1. O presente leilão visa a arrematação de lotes de veículos automotores conservados, 

bens móveis, máquinas, equipamentos e sucatas em geral do patrimônio da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para o maior lance ofertado; 

2.2. Os bens aqui relacionados serão vendidos e entregues no estado de conservação, 

condição e funcionamento em que se encontram e sem garantias, não cabendo à Leiloeira 

e à comitente vendedora a responsabilidade por qualquer problema ou defeito que venha 

a ser constatado posteriormente, na constituição, composição ou funcionamento dos 

bens licitados; 

2.3. Pressupõe-se, no oferecimento de lances, o conhecimento das características e 

situação dos bens ou o risco consciente do arrematante, não aceitando a respeito deles 

qualquer reclamação ou desistência posterior, quanto às suas qualidades intrínsecas ou 

extrínsecas, procedência ou especificação; 

2.4. Os bens serão leiloados por item. A descrição dos itens com suas 

características encontra-se no anexo I do presente Edital. 
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3. DA VISITAÇÃO 

3.1. A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados dar-se-á nos dias 05 e 

06 de abril de 2021 (segunda e terça-feira), no horário das 10:00h às 16:00h, mediante 

prévio agendamento com a Prefeitura, em virtude da pandemia do Covid-19; 

3.2. Aos licitantes caberá verificar o bem previamente e promover todas as pesquisas 

necessárias aos orgãos competentes para esclarecer a origem, eventuais dúvidas e 

débitos sobre os referidos bens; 

3.3. A visita prévia é um direito do licitante e lhe é assegurado o acesso ao bem oferecido 

e a todas as informações possíveis à formulação dos seus lances. Os participantes que 

exercerem o seu direito de vistoria usufruirão de melhores condições para avaliar os lotes. 

Os participantes que não realizarem a visita prévia não terão direito à reclamações 

posteriores, eis que trata-se de risco do negócio;  

3.4. Em virtude da pandemia do novo coronavírus as visitas deverão ser 

previamente agendadas através do contato informado no item 3.7 para evitar 

aglomerações, não sendo permitida a entrada SEM O PRÉVIO 

AGENDAMENTO; 

3.5. Os interessados somente poderão entrar nas dependências da PREFEITURA de 

máscara e com seus respectivos EPIs obrigatórios, pois não será fornecido nenhum 

equipamento; 

3.6. É permitida, exclusivamente, avaliação visual dos lotes, sendo vedado o seu 

manuseio, experimentação, retirada/substituição de peças, etc; 

3.7. A visitação dos bens móveis, lotes 01, 02, 03 e 22 poderá ser realizada na Rua 

Sebastião Lacerda, S/N, Bairro - Fábrica (Setor almoxarifado da Saúde) - 

AGENDAMENTO: 21 2683-3214 -  Danúbia ou Talles;  A visitação dos veículos, máquinas 

e sucatas de máquinas e veiculares, lotes 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 poderá ser realizada na Estrada 

RJ 127, N° 16604 - lAGES (Pátio da Lanari)  - AGENDAMENTO: 21 2683-3214  - Danúbia, 

Talles ou Jair. A visitação também poderá ser agendada via email: 

patrimoniopmp2017@gmail.com; 

3.8. As fotos e descrições dos bens a serem leiloados também estarão disponíveis no 

portal da Leiloeira Pública Oficial, Juliana Vettorazzo, www.jvleiloes.lel.br. 

3.9. As fotos divulgadas no portal da leiloeira são meramente ilustrativas, não servindo 

de parâmetro para demostrar o estado dos bens. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4.1. Poderão oferecer lances pessoas físicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional 

de Pessoas Físicas (CPF), e pessoas jurídicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional 
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de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

4.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, do leilão: 

4.2.1. Os licitantes, adjudicatários e contratantes penalizados com as sanções de 

suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar ou 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer Ente ou Entidade da 

Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem; 

4.2.2. As pessoas arroladas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

4.2.3. Membros da Comissão de Leilão, bem como os funcionários da Prefeitura; 

4.2.4. Menores de idade, não emancipados; 

4.2.5. Pessoas e/ou empresas em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou liquidação; 

4.3 A participação no leilão implica responsabilidade legal do licitante ou de seu 

representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao objeto licitado. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação do leilão 

exclusivamente de forma eletrônica; 

5.2. O cadastro deverá ser realizado com, ao menos, 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência da data do leilão, para análise dos dados do cidadão/empresa; 

5.3 Maiores informações acerca do cadastro na plataforma de leilões da Leiloeira, estão 

disponíveis no endereço www.jvleiloes.lel.br; 

5.4 Os documentos exigidos para cadastro e posterior arrematação são: 

5.4.1. Comprovação de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original); 

5.4.2. Documento de identificação vigente com foto (original); 

5.4.3. Comprovante de endereço (original, atualizado, validade máxima de 3 meses, em 

nome do arrematante); 

5.4.4. Na impossibilidade ou ausência do arrematante, será necessária procuração 

(instrumento público ou particular de mandato) com poderes específicos para formular 

lances verbais e/ou online, negociar preços, além de todos os atos pertinentes ao certame 

(original ou cópia legível, devidamente autenticada em cartório); 

5.4.5. Em caso de menor de idade, será necessária a comprovação de emancipação 

(original ou cópia legível devidamente autenticada em cartório); 

5.4.6. Para pessoas jurídicas, são necessários o registro comercial, estatuto, contrato 

social, ato constitutivo, ata de fundação e demais documentos na forma da lei, conforme 

o enquadramento jurídico e tributário da participante; 

 



 

6. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

6.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 

interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à 

abertura da sessão, por escrito, a ser enviado ao escritório da Leiloeira, na Avenida Nossa 

Senhora de Copacabana, 540 – Sala 406, Copacabana – Rio de Janeiro/RJ, em dias úteis, 

das 11:00h às 17:00h; 

6.2 Caberá à Prefeitura, com o auxílio da Leiloeira, responder os pedidos de 

esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas; 

6.3 Os interessados poderão formular impugnações ao presente edital em até 5 (cinco) 

dias úteis anteriores à abertura da sessão, por escrito, a ser enviado ao escritório da 

Leiloeira, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 540 – Sala 406, Copacabana – Rio 

de Janeiro/RJ, em dias úteis, das 10:00h às 17:00h; 

6.4 Caberá à à Prefeitura, com o auxílio da Leiloeira, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas; 

6.5 As impugnações e suas respostas não suspendem o certame; 

6.6 As respostas serão entranhadas nos autos do processo licitatório e estarão 

disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

7. DOS LANCES 

7.1 Os lances serão ofertados de forma eletrônica, da seguinte maneira: 

7.2 A partir da publicação do edital de leilão e após estar devidamente habilitado a 

participar no site, o interessado poderá enviar lances antecipadamente à sessão pública, 

no lote de seu interesse, deixando-o registrado no sistema; 

7.3 Se o participante não estiver logado no momento da sessão pública concorrerá com 

seu último lance registrado; 

7.4. Durante a sessão pública, também poderão ser ofertados lances, que serão 

registrados em tempo real; 

7.5. Não caberá retratação ou desistência de lances após o registro no site, sujeitando 

o licitante às sanções administrativas previstas neste edital. 

 

8. DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á no sistema eletrônico, em auditório 

virtual, na data e horário indicados neste Edital; 

8.2 O valor mínimo aceitável para cada lote será o estimado no edital, ou o melhor 

lance antecipado registrado no site até o início da sessão pública; 

8.3 Iniciada a etapa competitiva, os participantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio eletrônico, ficando registrado publicamente seu lance no site; 



 

8.4. Os licitantes poderão ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo 

sempre o maior lance efetuado; 

8.5. Os participantes no ambiente virtual terão isonomia de tratamento e concorrerão 

em igualdade de condições, dentro do possível; 

8.6. Durante a realização do leilão, o participante que impedir, perturbar, fraudar, 

afastar ou procurar afastar arrematantes por oferecimento de vantagens ou qualquer 

outro meio ilícito, estará sujeito às sanções previstas no artigo 335 do Código Penal e nos 

artigos 90 e 95 da Lei 8.666/93. 

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 Para julgamento e classificação dos lances, será adotado o critério do MAIOR 

LANCE, observadas as especificações e parâmetros definidos neste edital; 

9.2 Os lances serão ofertados de forma eletrônica, a partir do preço mínimo 

estabelecido pela Administração para a aquisição de cada lote deste leilão; 

9.3 Será declarado vencedor o licitante que oferecer o maior lance para cada lote; 

9.4. Não caberá retratação ou desistência de lances após o registro no site, sujeitando 

o licitante às sanções administrativas previstas neste edital; 

9.5. A Leiloeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem 

como fixar valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances (incremento); 

9.6. A desistência em apresentar lance eletrônico, quando convocado no auditório “tela 

de lances”, implicará na exclusão do licitante da etapa competitiva e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

9.7. Será declarado vencedor aquele que oferecer o maior lance para cada lote, cujo 

preço deverá ser igual ou maior ao mínimo estabelecido no ANEXO I. 

 

10. DA ARREMATAÇÃO DAS SUCATAS VEICULARES (LOTE 08) 

10.1 As sucatas veiculares serão oferecidos em lote único que, por segurança, deverão 

obrigatoriamente ter sua estrutura inutilizada por esmagamento total, prensagem ou 

trituração na sua integralidade, pelo comprador.  

10.2 O material deverá ser retirado do pátio da Prefeitura inteiro e todos os 

procedimentos acima destacados serão realizados no depósito do arrematante; 

10.3 Os bens serão vendidos como destinação final e sem direito à documentação, 

devendo ser transformados em fardos metálicos pelo arrematante, por processo de 

prensagem ou trituração; 

10.4. Os bens aqui relacionados serão vendidos e entregues no estado e condições em 

que se encontram e sem garantias, não cabendo à Leiloeira e ao comitente vendedor a 



 

responsabilidade por qualquer problema ou defeito que venha a ser constatado 

posteriormente, na constituição, composição ou funcionamento dos bens licitados.  

10.5. Pressupõe-se, no oferecimento de lances, o conhecimento das características e 

situação dos bens ou o risco consciente do arrematante, não aceitando-se a respeito deles 

qualquer reclamação ou desistência posterior, quanto às suas qualidades intrínsecas ou 

extrínsecas, procedência ou especificação; 

10.6. A quantidade de veículos sucateados levados à hasta pública é de quarenta itens, 

que correspondem a uma estimativa de 39.984 quilos de material ferroso, conforme 

tabela abaixo: 

TABELA – LOTE DAS SUCATAS INSERVÍVEIS (NÃO IDENTIFICADAS) 

PESO/QUANTIDADE/ ESTIMADA POR TIPO DE VEÍCULO 

Tipo Peso (kg) Quantidade Peso Total (kg 

Veículos de passeio, 

camioneta, caminhonete 

952 42 39.984 

 

10.7 Para estimar a quantidade de material ferroso a ser ofertado, inicialmente recorreu-

se a uma média aritmética simples por ser bastante intuitiva. Para determinar o peso 

médio de veículos em geral, buscou-se fazer uma média do peso dos veículos de passeio 

mais comuns no mercado, isto é, o Mille, o Novo Uno Way, o Corsa e o Agile, que possuem 

peso aproximado de 952 kg; 

10.8 Para este lote somente poderão oferecer lances as pessoas jurídicas cujo 

objeto social compreenda a atividade do ramo de siderurgia ou reciclagem ou que 

possua contrato com siderúrgica onde preveja a venda dos materiais ferrosos 

adquiridos;  

10.9 A participação no leilão implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu 

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao objeto licitado;  

10.10 O interessado no lote de sucatas inservíves deverá apresentar à Leiloeira 

declaração formal de que disporá, quando da retirada dos bens, do aparelhamento ou do 

pessoal técnico considerados essenciais para a execução de suas obrigações; 

10.11 Além de declaração de que observará as normas de saúde, segurança do trabalho 

e ambientais, em especial quanto ao recolhimento total de resíduos, fluídos e outros 

poluentes provenientes de suas atividades, responsabilizando-se pelo encaminhamento 

da matéria prima apurada à indústria (material ferroso, alumínio e etc), pelo adequado 

encaminhamento ecológico dos produtos recicláveis e o correto descarte dos demais; 

10.12 E, por fim, de declaração de que fará a inutilização dos sinais identificadores do 

veículo e descaracterizará os veículos destinados à reciclagem por meio da prensagem ou 

trituração, de maneira a não permitir a reutilização de nenhum de seus componentes; 



 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE DA SUCATA VEICULAR (LOTE 08)  

11.1 Os veículos deverão ser transportados inteiros até o local da reciclagem, após sua 

descaracterização parcial, sendo obrigatória, antes de sua saída do pátio a inutilização 

dos sinais identificadores do veículo e entrega das placas e eventuais plaquetas dos 

veículos à Prefeitura; 

11.2 Realizar a descontaminação dos veículos, retirando os filtros de óleo, combustível 

do veículo, óleo lubrificante do reservatório do motor (cárter), óleo hidráulico do sistema 

de freio e do sistema de direção, gases do ar condicionado e demais fluídos 

contaminantes, coletando-os em recipientes adequados, para serem, posteriormente, 

encaminhados para os centros de reciclagem ou processamento; 

11.3 Retirar bateria, cilindros de GNV, extintor de incêndio e demais equipamentos que 

possam causar acidentes/incidentes e/ou danos ao meio ambiente, garantindo assim a 

segurança nos processos posteriores.  

11.4 A critério da comitente, poderá retirar também tanque de combustível, 

catalizadores e pneus/rodas e fazer a separação dando a correta destinação para 

borrachas, componentes de alumínio e demais materiais recicláveis utilizados como 

matéria-prima na indústria; 

11.5 Fica vedado o aproveitamento de qualquer acessório, componente ou peça dos bens 

para outra finalidade que não seja o encaminhamento para a reciclagem, após o preparo, 

descontaminação e compactação dos mesmos; 

11.6 Promover a descaracterização total dos veículos destinados à reciclagem, que 

consiste na destruição (prensagem/trituração) da estrutura do monobloco, carroceria ou 

chassis dos veículos, de maneira a não permitir a reutilização de nenhum de seus 

componentes; 

11.7 Transportar, por meios próprios, o material reciclado resultante da prensagem para 

a indústria siderúrgica, bem como assegurar a disposição final dos resíduos, nos termos 

da legislação ambienta em vigor; 

11.8 A comitente terá livre acesso e o poder de fiscalização sobre o pátio da arrematante 

até o cumprimento total da obrigação; 

11.9 Só será permitida a comercialização do material ferroso adquirido/arrematado 

para a indústria siderúrgica. A siderúrgica deverá possuir licença ambiental para o 

desenvolvimento de atividades inerentes à trituração e à reciclagem de sucatas e veículos; 

11.10 Observar as normas de saúde, ambientais e de segurança, em especial ao 

recolhimento total de resíduos e fluídos provenientes do processo descrito. 

11.11  Fornecer a Declaração de Destinação Final do material prensado e o Termo de 

Inutilização de Chassi e Placas à Leiloeira Pública Juliana Vettorazzo. 

11.12 Não serão admitidas as empresas punidas por: a) Ente, Autarquia ou Fundação da 



 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com as sanções prescritas no inciso 

III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02; b) Ente ou Entidade 

da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, com a sanção 

prescrita no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 5.4. O licitante deverá declarar que 

não lhe foram aplicadas as seguintes penalidades, cujos efeitos ainda vigorem: a) 

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta 

pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 

8.666/93); b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, 

suas Autarquias ou Fundações (art. 7° da Lei n° 10.520/02); c) declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da 

Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n°8.666/93); 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, 

desde que investidos de poderes específicos para tal. Os licitantes poderão interpor 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de 

recorrer e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor; 

12.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento; 

12.4 Os recursos e as contrarrazões interpostos pelos licitantes deverão ser entregues 

no escritório da Leiloeira: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 540 – Sala 406, 

Copacabana – Rio de Janeiro/RJ, em dias úteis, das 10:00h às 17:00h; 

12.5 Caso não haja interposição de recurso, o objeto deste leilão será desde logo 

adjudicado; 

12.6 Os recursos e as contrarrazões serão dirigidos à Autoridade Superior, que, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, decidirá de forma fundamentada; 

12.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Prefeita 

de Paracambi adjudicará o objeto e homologará a licitação; 

12.8 Em caso de interposição de recurso com o fim indevido de retardar o andamento 

da licitação, a Prefeitura pode aplicar sanção ao licitante. 

 

 

 



 

13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

13.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório; 

13.2 A adjudicação dos objetos leiloados será realizada pela Leiloeira Pública Oficial. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE 

14.1 Retirar os veículos arrematados no prazo assinalado, sob pena de cancelamento 

da arrematação, sem direito à indenização, a partir do prazo definido no item 16.1; 

14.2 Assumir os serviços de transferência, tradição, bem como quaisquer despesas 

pertinentes (vistoria, taxas, seguro, multas, dudas, taxas cartorárias etc.); 

14.3 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que porventura ocorram durante a 

retirada do respectivo lote, estando a Prefeitura e a Leiloeira isentas de quaisquer 

responsabilidades civil e/ou criminal, bem como, de outros ônus decorrentes; 

14.4. Transferir o veículo adquirido para o seu nome, dentro do prazo estabelecido no 

Código de Trânsito Brasileiro; 

14.5. Assumir todos os encargos relativos à transferência, seguro obrigatório, 

licenciamento do exercício em curso e outros tributos; 

14.6. Pesquisar juntos aos órgãos de trânsito, os débitos atualizados dos veículos que 

arrematar, ciente de que todo e quaisquer débitos que porventura recaiam sobre os bens 

serão de responsabilidade exclusiva do arrematante.  

14.7. A legalização do veículo arrematado igualmente é de exclusiva responsabilidade 

do arrematante junto ao DETRAN, que deverá ser realizada através de processo 

administrativo. O prazo de legalização depende exclusivamente das ações do DETRAN. 

Não cabe à Leiloeira e à Prefeitura a legalização/regularização dos veículos arrematados; 

14.8. Observar, no momento da retirada, se o lote está de acordo com o bem leiloado, 

sendo que sua retirada pressupõe tal condição; 

14.9. É expressamente proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou de alguma 

forma negociar o veículo arrematado antes de proceder com a regularização e 

transferência de propriedade junto ao DETRAN. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA LEILOEIRA 

15.1 Receber dos arrematantes os pagamentos referentes aos lotes arrematados; 

15.2 Fornecer ao arrematante a nota de entrega/arremate ou documento equivalente. 

 

16. DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO (COMITENTE) 

16.1 Comunicar ao DETRAN a venda dos veículos recuperáveis; 

16.2 A Comissão de Leilão poderá cancelar a venda de parte ou de todos os lotes, antes, 



 

durante ou após a realização do leilão e antes de sua retirada, caso notadamente surja a 

necessidade ou ocorrer algum impedimento legal; 

16.3 Entregar ao arrematante os bens arrematados, junto com a nota de 

entrega/arrematação fornecida pela Leiloeira. 

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1 Os dados para pagamento serão enviados via email pela Leiloeira ao email que o 

arrematante cadastrou no site logo após o término do leilão; 

17.2 O pagamento deverá ocorrer integralmente, via transferência bancária, na conta 

da Leiloeira, no prazo de 24h do ato do leilão; 

17.3 O valor do arremate será acrescido da comissão da Leiloeira fixada em 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da arrematação, ICMS devido e taxa administrativa de leilão nos 

seguintes valores: R$ 395,00 (Trezentos e noventa e cinco reais) para cada veículo 

recuperável (lotes 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21); para bens 

móveis e sucata de bens móveis (lotes 01, 02, 03, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 

31): Arrematações de R$ 0,01 a R$ 499,99 – taxa de leilão no valor de R$ 75,00; 

arrematações de R$ 500,00 a R$ 999,99 – taxa de leilão de R$ 150,00; arrematações de 

R$ 1.000,00 a R$ 4.999,99 – taxa de leilão de R$ 300,00; arrematações de R$ 5.000,00 

a R$ 9.999,99 – taxa de leilão de R$ 500,00; arrematações de R$ 10.000,00 a R$ 

49.999,99 – taxa de leilão de R$ 1.000,00, arrematações superiores a R$ 50.000,00 - 

taxa de leilão de R$ 1.200,00; e para a sucata veicular (lote 08) – taxa de leilão no valor 

de 2% da arrematação; 

17.4 A Leiloeira Oficial prestará contas à Prefeitura dos valores arrecadados. 

 

18. DA RETIRADA 

18.1 Os bens arrematados só serão retirados pelo próprio comprador ou pessoa 

por ele autorizada por escrito (procuração com firma reconhecida, cópia 

autenticada de identidade tanto do arrematante quanto do procurador), mediante 

a apresentação da primeira via da nota de arremate da Leiloeira; 

18.2 Após a retirada do bem das dependências da PREFEITURA, considerar-se-ão 

transferidas de imediato a posse e a propriedade dos bens arrematados para todos os 

efeitos legais, cíveis e criminais, eximindo-se a PREFEITURA de qualquer 

responsabilidade sobre o bem, inclusive pela perda total, parcial ou avaria que venha a 

ocorrer dali em diante; 

18.3 As retiradas ocorrerão, IMPRETERIVELMENTE entre os dias 26/04 a 

30/04/2021, mediante comprovação do pagamento e agendamento diretamente 

com a PREFEITURA; 



 

18.4 Não será permitida a seleção de materiais dos lotes no ato da retirada e não 

será fornecido qualquer tipo de equipamentos ou mão-de-obra para a retirada 

dos bens; 

18.5 Todas as despesas de carga, descarga, transporte, pessoal e demais operações para 

retirada do(s) lote(s) arrematado(s), correrão por conta e risco do arrematante, que deverá 

executar esses serviços por seus próprios meios ou de terceiros por ele contratados; 

18.6 A segurança do material e do pessoal envolvidos na operação de retirada e 

transporte do lote é de inteira e exclusiva responsabilidade do arrematante; 

18.7 Não caberá à PREFEITURA quaisquer responsabilidades por danos ou prejuízos, 

de qualquer natureza, causadas a bens, propriedades ou pessoas, ocasionadas pela 

operação de manuseio e transporte do(s) lote(s) durante sua retirada; 

18.8 A liberação dos bens fica condicionada à assinatura, no momento da entrega do 

material, pelo arrematante, do COMPROVANTE DE RETIRADA, atestando a entrega do 

bem; 

18.9 Todas as despesas de transferência, remoção, documentação e impostos a pagar 

correrão por conta do arrematante; 

18.10 Ultrapassado o prazo estabelecido no item 17.3 sem a retirada integral 

dos bens pelo arrematante, os mesmos serão considerados abandonados, 

restando no perdimento do bem, além do arrematante não fazer jus ao 

ressarcimento de quaisquer valores dispendidos com a arrematação e os bens 

poderão ser objeto de novo leilão pelo comitente; 

18.11 A retirada será feita nos locais constantes no ANEXO I, conforme indicado 

em cada lote; 

18.12 No ato da retirada dos lotes, o arrematante, pessoa física, deverá apresentar 

original e xerox dos seguintes documentos, para cada lote arrematado: 

18.12.1 RG;  

18.12.2 CPF;  

18.12.3 Comprovante de residência (ou declaração de residência disponível no site 

do DETRAN/RJ, devidamente preenchida e assinada);  

18.12.4 Comprovante de pagamento da arrematação; 

18.13 Caso o arrematante nomeie procurador para retirar o veículo deverá apresentar 

os seguintes documentos:  

18.13.1 Procuração particular com firma reconhecida devendo conter a especificação de 

que o outorgado possua autonomia para responder pelo veículo perante à Prefeitura/RJ, 

com informações do veículo (placa, chassi, RENAVAM, lote e etc.);  

18.13.2 Original e cópia do documento de identificação válido do procurador (outorgado). 

18.13.3 Original e cópia do CPF do procurador (outorgado). 



 

18.13.4  No caso de advogado, anexar cópia da identidade expedida pela Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB; 

18.13.5 Cópia do documento de identificação válido e com foto do arrematante 

(outorgante);  

18.13.6 Cópia do documento de CPF do arrematante (outorgante);  

18.13.7 Cópia do comprovante de residência do arrematante (outorgante);  

18.14 Para arrematante, pessoa jurídica deverá apresentar original e xerox dos 

seguintes documentos, para cada lote arrematado: 

18.14.1 Extrato do CNPJ;  

18.14.2 Contrato Social ou ato constitutivo equivalente;  

18.14.3 Comprovante de pagamento da arrematação;  

18.14.4 Procuração com poderes específicos na qual conste a firma do representante 

legal da pessoa jurídica reconhecida em cartório;  

18.15 Todos os lotes deverão ser retirados do pátio transportados, ou seja, embarcados 

como carga, cujas despesas são de responsabilidade do arrematante; 

18.16 Em caso de restrição judicial posterior a entrega do veículo, a Prefeitura e a 

Leiloeira Oficial eximem-se de qualquer responsabilidade ou devolução de valor de 

arrematação; 

18.17 A Leiloeira é mandatária, sendo responsável apenas pela condução  da hasta 

pública, não sendo responsável pelos bens dos bens leiloados.  

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.01 Todo aquele que impedir, pertubar, fraudar, afastar ou procirar afastar licitante 

por meio ilicito, estará sujeito as sanções previstas no art.335 do Código Penal Brasileiro, 

sem prejuízo das sanções prevista na Lei nº8.666/93; 

19.02 A falta de pagamento do valor da arrematação ou o descumprimento das demais 

obrigações previstas neste edital sujeita o licitante, sem prejuízo da responsabilidade civil 

e/ou criminal que couber, às seguintes penalidades: 

19.03 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento da contratar 

com a Administração Pública, pelo prazo de 2 (dois) anos; 

19.04 Multa administrativa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

arrematação, acrescida de 5% da comissão da Leiloeira e taxa de leilão correspondente, 

aplicável caso o arrematante não efetue o pagamento. Podendo ser duplicada no caso de 

reincidência. 

 

 

 



 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 A participação do leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos 

licitantes das exigências e condições estabelecidas no presente Edital e no Termo de 

Condições do Leilão. Não podendo o licitante-arrematante alegar desconhecimento das 

informações aqui contidas; 

20.2 Os veículos serão vendidos sem documentação, cabendo aos interessados tomarem 

conhecimento junto aos órgãos competentes acerca do processo de regularização do 

mesmo, bem como da existência de débitos de multas, taxas, DUDAs, IPVA e de 

emplacamento em atraso dos veículos que desejem arrematar, a fim de obterem pleno 

conhecimento do valor a ser pago, por ocasião da trânsferencia daquele para seu nome e 

de todos os procedimentos necessários para sua regularização obrigatória, isentando 

assim a Prefeitura e a Leiloeira, mera mandatária, de quaisquer responsabilidade ou onûs 

que recaiam sobre o referido veículo; 

20.3 A Prefeitura e a Leiloeira não reconhecerão reclamações de terceiros com quem 

venha o arrematante a transacionar o produto adquirido no presente leilão; 

20.4 É facultada à Leiloeira e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado 

diante dos requisitos previstos neste edital e seu anexo; 

20.5 A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de 

interesse público decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, ou 

anular o certame se constatado vício no seu processamento; 

20.6 Todos os veículos apregoados encontram-se sem chaves e bateria;  

20.7 Cabe ao adquirente realizar a regularização do bem integrante do objeto do 

presente leilão junto ao departamento estadual de trânsito (DETRAN); 

20.8 Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no Diário 

Oficial; 

20.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento; 

20.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Leiloeira Pública; 

20.11 A Prefeitura e os licitantes do certame elegem o foro do Município de Paracambi 

para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente edital; 

20.12 Acompanha este edital o seguinte anexo: 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 

    

LEILÃO – PREFEITURA DE PARACAMBI 
DIA 07/04/2021 às 11:00h (Quarta-feira) 

 

LEILÃO SOMENTE ONLINE NO SITE: www.jvleiloes.lel.br 
Para participar é obrigatório o cadastramento prévio em nosso site. 

 
VISITAÇÃO: Dias 05 e 06/04 de 2021 (segunda e terça -feira) das 10:00 às 

16:00hs, mediante agendamento prévio com a PREFEITURA – Verificar item 3 do 
Edital 

 

LOTE DESCRIÇÃO Avaliação 

01 
LOTE COM BENS MÓVEIS E SUCATAS DA SECRETARIA 
DE SAÚDE 

R$ 800,00 

02 

LOTE DE INFORMÁTICA - sucata e recuperáveis 
(impressoras, nobreaks, monitores, teclados, maquinas de 
escrever, calculadoras eletronicas, cpus), aproximadamente 
550 itens 

R$ 500,00 

03 
LOTE COM BENS MÓVEIS E SUCATAS DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 

R$ 800,00 

04 
M.BENZ/10, LNY9534, CHASSI: 9BM6881562B298162, 
RENAVAM: 781130298, 2002/2002, DIESEL, BRANCA, NO 
ESTADO. 

R$ 800,00 

05 
IVECO/MPOLO FRATELLO ESC, JZI0173, CHASSI 
93ZC4980118302484, RENAVAM: 776452347, 2001/2001, 
DIESEL, BRANCA, NO ESTADO. 

R$ 700,00 

06 
IVECO/CITYCLASS 6013 IF, KMN3555, CHASSI: 
93ZC6190148312969, RENAVAM: 833917455, 2004/2004, 
DIESEL, BRANCA, NO ESTADO. 

R$ 1.000,00 

07 
IVECO/CITYCLASS 70C 16, LLH4827, CHASSI: 
93ZL68B01A8417606, RENAVAM: 256001081, 
2010/2010, DIESEL, AMARELA NO ESTADO. 

R$ 1.200,00 

08 
LOTE DE SUCATA VEÍCULAR NÃO IDENTIFICADA. TOTAL 
DE 41 ITENS, PESO APROX. 39.032 kg 

R$ 0,20/kg 

09 
VW/15.190 EOD ESCOLAR HD, LLE5238, CHASSI: 
9532882W6AR039878, RENAVAM: 216844924, 
2010/2010, DIESEL, AMARELA, NO ESTADO. 

R$ 1.200,00 

10 
GM/S10 2.8 D, LOI1305, CHASSI: 9BG138AC03C401861, 
RENAVAM: 792555562, 2002/2003, DIESEL, BRANCA, NO 
ESTADO. 

R$ 1.150,00 

11 
VW/GOL 1.0, LOM8146, CHASSI: 9BWCA05X83T127961, 
RENAVAM: 798494506, 2003/2003, GASOLINA, BRANCA, 
NO ESTADO. 

R$ 100,00 

12 
PEGOUT/207 HB ACTIVE, KPV8854, CHASSI: 
9362MKFWXEB056418, RENAVAM: 100028418, 
2013/2014, GASOLINA/ALCOOL, BRANCA, NO ESTADO. 

R$ 1.800,00 

13 
FORD RANGER XLT 13F, LOS7291, CHASSI: 
8AFER13F23J293036, RENAVAM: 806889233, 

R$ 2.150,00 



 

2002/2003, PRATA, NO ESTADO (SEM MOTOR). 

14  SUCATA DE TRATOR  MF 275 R$ 100,00 

15 
GM/CORSA WIND, LNA5347, CHASSI: 
9BGSC68Z0YC160510, RENAVAM: 731056540, 
1999/2000, GASOLINA, BRANCA, NO ESTADO. 

R$ 500,00 

16 
 

VW/GOL 1.6, KDV5315, CHASSI: 9BWAB05U2AP033378, 
RENAVAM: 164299173,  2009/2010, GASOLINA/ALCOOL, 
BRANCA, NO ESTADO. (SEM MOTOR) 

R$ 300,00 

17 
VW/GOL 1.0, LCP5843, CHASSI: 9BWCA05X24T127102, 
RENAVAM: 828209731, 2004/2004, GASOLINA, BRANCA, 
NO ESTADO 

R$ 100,00 

18 
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, KOE5432, CHASSI: 
9BWAB05W59T054892, RENAVAM: 981784747, 
2008/2009, GASOLINA/ALCOOL, BRANCA NO ESTADO. 

R$ 400,00 

19 

VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, KQL9348, CHASSI: 

9BWAB05W59T055718, RENAVAM: 980743419, 
2008/2009, GASOLINA/ALCOOL, BRANCA, NO ESTADO. 

R$ 100,00 

20 
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, KMW8725, CHASSI: 
9BWCB05W68T119966, RENAVAM: 949541770, 
2007/2008, GASOLINA/ALCOOL, BRANCA, NO ESTADO. 

R$ 100,00 

21 

VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, KQF2523 CHASSI: 
9BWCB05W98T123073, RENAVAM: 951403095, 
2007/2008, GASOLINA/ALCOOL, BRANCA, NO ESTADO. 
(SEM MOTOR) 

R$ 100,00 

22 

LOTE MP – 01 aparelho de endoscopia, 04 balanças 
pediatricas, 06 base de macas para transportes, 04 cadeiras 
odontológicas, 02 compressores, 01 tabua de passae roupa 
industrial, 01 aparelho de raio x, 1 Raio X odontológico, 
todos os itens no estado. 

R$ 800,00 

23 SUCATA DE RETROESCAVADEIRA CLG - LIUGONG 766 R$ 450,00 

24 SUCATA DE RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 C R$ 400,00 

25 
TRATOR MASSEY FERGUSON 290, ANO 1985, NO 
ESTADO. 

R$ 250,00 

26 
SUCATA DE RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON 
86 HS, ANO 1993, NO ESTADO. 

R$ 400,00 

27 SUCATA DE TRATOR AGRALE 5075 R$ 150,00 

28 SUCATA DE PÁ CARREGADEIRA CLARK 55C R$ 320,00 

29 SUCATA DE TRATOR ESTEIRA D 5, ANO 2010 R$ 280,00 

30 TRATOR AGRALE 4230, NO ESTADO R$ 200,00 

31 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 230 E COMBAT, NO ESTADO R$ 1.000,00 

32 
FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, KNZ7126, CHASSI: 
9BFZF54P1B8075438, RENAVAM: 329622102, 
2010/2011, BRANCA, NO ESTADO. 

R$ 1.300,00 

33 

CAMINHÃO VW/15.180 EURO3 WORKER, LPQ8259, 
CHASSI: 9533172S0AR045093, RENAVAM: 
229892639, 2010/2010, DIESEL, NO ESTADO. (SEM 
MOTOR) 

R$ 5.000,00 

 


