
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Rua 1º de Março, 450 Centro CEP: 37.488-000 Telefone: (35) 3274-1122 CNPJ: 18.188.276/0001-00 

 

 

Página 1 de 18 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Processo nº  044/2016 

Modalidade Leilão (art. 22, V) 

Tipo Maior lance (art. 45, IV) 

Prazo publicação 15 dias (art. 21, §2°, III) 

Data do leilão 20/06/2016 às 09:00 horas 

Informações Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha, Rua 1º de Março nº 450, Centro, 

Olímpio Noronha – MG, CEP 37.488-000, horário de 8h as 17h, Presidente 

Comissão de Licitações Maria de Cássia Rodrigues (35) 3274.1122.  

Retirada do edital Este edital poderá ser obtido através do site do município 

www.olimpionoronha.mg.gov.br ou pessoalmente na Prefeitura Municipal de 

Olímpio Noronha, Rua 1º de Março nº 450, Centro, Olímpio Noronha – MG, CEP 

37.488-000, horário de 8h as 17h, Presidente Comissão de Licitações Maria de 

Cássia Rodrigues (35) 3274.1122. 

Local e data da visitação dos bens Os veículos leiloados poderão ser vistos na Garagem de veículos desta Prefeitura 

no período de 02 de junho de 2016 a 17 de junho de 2016 no horário de 08:00 às 

11:00, tendo como responsável o Sr. Paulo Antônio Claudino – Supervisor do 

serviço de Frotas deste município. 

 

1. PREÂMBULO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados realização de licitação na MODALIDADE 

LEILÃO, TIPO MAIOR LANCE OU OFERTA, nos termos da Lei nº 8.666/1993, com o 

objetivo de alienar, VEICULOS E MÁQUINAS, da frota municipal, declarados inservíveis 

através do DECRETO Nº 10/2016, relacionados no ANEXO I deste instrumento 

convocatório, designado LEILOEIRO (Art. 53, Lei 8.666/1993), nomeado através da Portaria 

nº 22/2016 o Senhor Edilson Fernandes de Souza 

 

2. DO OBJETO: 

 

Constitui objeto do presente Edital a alienação de veículos e maquinas inservíveis e obsoletos 

pertencentes ao Município de Olímpio Noronha, assim declarados através do DECRETO Nº 

010/2016, relacionados e especificados no ANEXO I parte integrante deste Edital.  
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3. PREÇO: 

 

Os valores mínimos para alienação (arrematações) serão fixados através de avaliação elaborada 

por COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO, nomeada pelo prefeito Municipal através da 

PORTARIA Nº 08/2016 (Art. 17, II e 53, § 1º, da Lei 8666/93), conforme ANEXO IV, parte 

integrante deste Edital. 

 

4. DO LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO: 

 

4.1 - O Leilão será realizado no dia 20 de junho de 2016, na Garagem de veículos desta 

Prefeitura, localizada na Rua 8 de maio s/n, com início às 09:00 horas e término previsto para as 

11:00 horas. 

4.2 - Caso não tenham sido apregoados todos os bens móveis no horário previsto no subitem 

acima, o Leilão prosseguirá no dia seguinte, a partir das 09:00 horas. 

 

5. DA VISITAÇÃO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS: 

 

 5.1- Os interessados poderão examinar os bens a serem leiloados no horário de 08:00 horas às 

11:00 horas   no período de 02 de junho de 2016 a 17 de junho de 2016, tendo como responsável 

o Sr. Paulo Antônio Claudino – Supervisor do serviço de Frotas deste município. 

  5.2 - Os bens serão leiloados no estado e condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 

respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou 

extrínsecas. 

 

6. DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

 

6.1 - Impugnações ao instrumento convocatório deverão ser apresentadas por escrito e deverão 

ser dirigidas para à Comissão de Licitação, até dois dias úteis antes da data do evento, em 

conformidade com a Lei 8.666/1993. 

6.2 - Os pedidos de esclarecimentos deverão dirigidos ao Leiloeiro e protocolizados diretamente 

na Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha, setor de protocolo. 

6.3 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitação no prazo de 03 (dias) úteis 

contados da data do apontamento da omissão. 
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6.4 - Das decisões e atos praticados neste Leilão cabe recurso, que deverá ser dirigido ao 

Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão de Licitação, no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis contados da data da publicação.  

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

7.1 - Poderão participar do Leilão todas as pessoas físicas maiores e capazes, e as pessoas 

jurídicas devidamente constituídas na forma da lei.  

7.2 - Todos os participantes deverão apresentar à Comissão de Licitação os seguintes 

documentos para credenciamento: 

7.2.1 - PESSOA FÍSICA: 

a) Documento de identificação constituído pela cédula de identidade; 

b) Documento de inscrição no CPF. 

7.2.2 - PESSOA JURÍDICA: 

a) Documento de identificação do representante legal, constituído pela cédula de identidade; 

b) Documento de inscrição da empresa no CNPJ; 

c) Estatuto ou Contrato Social, com a última alteração, se houver. 

7.3 - Não poderão participar do Leilão na condição de arrematantes os servidores públicos, 

dirigentes de órgãos e membros das comissões responsáveis pelo processo do Leilão. 

 

8. CREDENCIAMENTO 

 

8.1 – Todos os interessados em participar do Leilão para ofertar lances têm que se credenciar 

juntamente à Comissão de Licitação. Não serão admitidos a ofertar lances pessoas não 

credenciadas. 

8.2 - O credenciamento ocorrerá no local de realização do Leilão, antes do inicio da fase de 

lances, mediante apresentação pelos interessados dos documentos de que tratam os itens 7.2.1 

ou 7.2.2, dependendo da natureza jurídica. 

8.2.1 - Na hipótese de comparecerem muitos interessados, o Leiloeiro poderá postergar o inicio 

da fase de lances, até a conclusão dos credenciamentos. 

8.2.2 – É admitido credenciamento de interessado depois de iniciada a fase de lances, hipótese 

na qual o licitante participará apenas dos lotes ainda não leiloados/arrematados. 

8.3 - Em se tratando de pessoa jurídica apenas um único representante poderá ser credenciado. 
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8.3.1 - Os representantes das pessoas jurídicas participantes, caso não sejam sócios, deverão 

apresentar instrumento de procuração outorgada pelo (s) sócio(s) ou diretor(es) com poderes 

específicos para representá-las no Leilão. 

8.3.2 – Serão admitidos representantes de pessoas físicas, mediante apresentação de procuração 

especifica para participar do Leilão.  

 

9. DOS PROCEDIMENTOS DO LEILÃO: 

 

9.1 - A Comissão Especial de acompanhamento do Leilão será responsável pela coordenação e 

acompanhamento do certame. Esta Comissão poderá ser substituída pela Comissão de 

Licitações do Município. 

9.2 - Os veículos serão leiloados por lote.  

9.3 - O lance inicial para cada veículo (lote) deverá ser igual ou superior ao valor da avaliação 

do mesmo. 

9.4 - Os veículos serão arrematados em favor do licitante que ofertar o maior lance. 

9.5 - Todos os atos decorrentes deste Leilão serão publicados no Diário Oficial do Município. 

 

10. DO PAGAMENTO DOS BENS ARREMATADOS: 

 

10.1 - No ato da arrematação, o Leiloeiro emitirá a nota de arrematação em 02 (duas) vias, na 

qual constará a forma de pagamento do bem, conforme descrito no item 10.3, sendo a primeira 

via destinada ao arrematante, e a segunda via para o Município de Olímpio Noronha. 

10.2 - Para receber a nota de arrematação, o arrematante deverá apresentar o seu 

credenciamento, o que deverá ser feito previamente a cessão: 

10.3 - O arrematante deverá efetuar depósito bancário na Conta nº 6.677-X, Ag.: 3804-0 Banco 

do Brasil S/A,  referente ao valor integral do lance  ofertado. Ou ainda, caso haja interesse por 

parte deste, poderá efetuar o pagamento em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira parcela no 

valor de 20% (vinte por cento) do valor total do bem arrematado, pagos até 2 (dois) dias úteis 

após a data da arrematação e a segunda parcela até 30 (trinta) dias corridos após o pagamento 

da primeira parcela, ou seja, os 80% (oitenta por cento) restantes. Optando pela segunda forma 

de pagamento, o bem só poderá ser retirado após a comprovação de pagamento da segunda 

parcela. 

10.4 - O descumprimento dos prazos acima, ensejará em tácita renúncia ao bem, por parte do 

arrematante. 
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11. DA RETIRADA DOS BENS: 

 

11.1 - Para retirada dos bens, o arrematante deverá apresentar ao Leiloeiro o comprovante do 

depósito bancário e a 1ª via da nota de arrematação. 

11.2 - O Leiloeiro encaminhará a nota de arrematação e o comprovante de depósito para a 

Comissão Especial, no prazo de até 04 (quatro) dias úteis contados a partir da data de 

arrematação. 

11.3 - A Comissão Especial expedirá o documento de liberação, juntamente com a 

documentação do veículo, quando for o caso, somente após comprovado o crédito na conta do 

Município de Olímpio Noronha. 

11.4 - Os documentos serão encaminhados ao Leiloeiro dentro dos seguintes prazos: 

a) até 04 (quatro) dias úteis, contados da data do recebimento da documentação entregue pelo 

Leiloeiro, em caso de pagamento com cheque; 

b) até 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da documentação entregue pelo 

Leiloeiro, em caso de pagamento em dinheiro; 

11.5 - O Leiloeiro terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para a liberação do bem para o 

arrematante, contado a partir da data do recebimento do documento de liberação. 

11.6 - Os bens deverão ser retirados em até 10 (dez) dias corridos após o recebimento pelo 

arrematante do documento de liberação, no horário de  08:00 horas às 11:30. horas. 

11.7 - Correrão às expensas do arrematante todas as despesas para a retirada do bem 

arrematado. 

11.8 - A documentação (recibo) para transferência dos veículos será emitida de acordo com os 

dados constantes na nota de arrematação, não se admitindo a emissão do referido documento em 

nome de terceiros. 

11.9 – É expressamente proibida entrega dos bens arrematados a terceira pessoal, ressalvada 

hipótese de apresentação de procuração com firma reconhecida ou lavrada por instrumento 

público. 

 

12. DA ATA: 

 

12.1 - Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os veículos 

vendidos, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos de 

desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes. 

12.2 - A ata será assinada, ao seu final pelos membros da Comissão Especial, pelo Leiloeiro e 

credenciados que desejarem. 
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13. DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 

Os atos de adjudicação e homologação serão praticados, com base no inciso VI e §4º do art.43, 

da Lei n° 8.666/93, cabendo ao Prefeito Municipal a ADJUDICAÇÃO dos bens e 

HOMOLOGAÇÃO do certame.  

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

14.1 - O seguro obrigatório DPVAT de todos os veículos relacionados no ANEXO I deste 

Edital encontram-se quitados até o exercício de 2016. 

14.2 - Demais impostos e taxas porventura incidentes sobre os veículos arrematados, incluindo 

taxa de transferência de propriedade, despesas com cartório e outras correrão por conta do 

arrematante. 

14.3 – Caso existam multas de trânsito incidentes sobre os veículos estas correrão por conta do 

arrematante as quais serão informadas pelo Leiloeiro no ato do Leilão. 

14.4 - O reconhecimento de firma, relativo à transferência dos veículos arrematados será de 

responsabilidade do arrematante. 

14.5 - Os valores pagos a maior, indevidamente, serão ressarcidos por meio de abertura de 

processo próprio na Secretaria Municipal de Fazenda. 

14.6 - Nenhuma alegação de desconhecimento será aceita pelo Município como justificativa 

capaz de eximir o arrematante de suas obrigações, nem de sofrer a imposição das penalidades 

porventura cabíveis. 

14.7 - A participação do licitante neste Leilão importa no conhecimento e aceitação das normas 

deste Edital. 

14.8 - O FORO designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 

Edital é da Comarca de Lambari/MG, em detrimento de qualquer outro. 

 

 

15. PARTE INTEGRANTE DO EDITAL: 

 

São partes integrantes deste Edital: 

a) ANEXO I – RELAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS A SEREM ALIENADOS; 

b) ANEXO II – NOTA DE ARREMATAÇÃO; 

c) ANEXO III – MINUTA DE ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO; 
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d) ANEXO IV – LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS; 

e) ANEXO V – LAUDO FOTOGRAFICO. 

 

 

 

Olímpio Noronha, 19 de maio de 2016. 

 

 

________________________________________ 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

 

________________________________ 

Procuradoria Municipal 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS A SEREM ALIENADOS 
 

LOTE 1 – veículo, espécie/tipo PASSAGEIRO/ÔNIBUS, marca/modelo  IVECO 

/CITYCLASS 6013 IF, ano de fabricação 2005, modelo 2006, CAP/POT/CIL 

26L/125CV, combustível DIESEL, cor BRANCA, Chassis 93ZC6190168321677, 

placas GTM-9002, motor n. 4176108, RENAVAM 00887605419, patrimônio nº 2385, 

apresentando os seguintes defeitos: colisão de frente, lado do motorista, afetando 

suspensão, para-brisa e para-choque, alguns bancos precisando de manutenção; 

 

LOTE 2 – veículo, espécie/tipo CARGA/CAMINHÃO/BASCULANTE, marca/modelo 

FORD/F12000 160, ano de fabricação 2002, modelo 2002, CAP/POT/CIL 

07,40T/162CV, combustível DIESEL, cor PRATA, Chassis 9BFXK82F72B077311, 

placas HMM-9760, RENAVAM 00799189901, patrimônio nº 1616, apresentando os 

seguintes defeitos: lanterna traseira quebrada, banco com defeito, porta direita 

amassada, para lamas dos dois lados quebrados, freios com defeito, para-brisa trincado e 

vazamento no motor; 

 

LOTE 3 – veículo, espécie/tipo PASSAGEIRO/MICROONIBUS, marca/modelo I 

/M.BENZ313CDI SPRINTERM, ano de fabricação 2006, modelo 2007, CAP/POT/CIL 

16L/129CV, combustível DIESEL, cor BRANCA, Chassis 8AC9036727A957016, 

placas HMN-6199, motor nº 61198170056580, RENAVAM 00908465963, patrimônio 

nº 2386, com o motor fundido; 

 

LOTE 4 -  veículo, espécie/tipo TRATOR DE PNEUS/AGRÍCOLA, NEW HOLLAND, 

modelo TL75E 4X2, ano fabricação 2008, modelo 2008, motor 75CV, DIESEL, cor AZUL, nº 

de série Z8CB35406, patrimônio nº 2575, equipado com arco de segurança e capota, 

apresentando os seguinte defeitos: tomada de força não funciona, sistema elétrico precisa de 

manutenção e pneus necessitando de recauchutagem; 

 

LOTE 5 – veículo, espécie/tipo TRATOR DE PNEUS/AGRÍCOLA, NEW HOLLAND, 

modelo TL75E 4X4, ano fabricação 2002, modelo 2002, motor 75CV, DIESEL, cor AZUL, nº 

de série 7X1195, patrimônio nº 1967, equipado com arco de segurança e capota, 

apresentando os seguintes defeitos: tomada de força não está funcionando, freio de 

estacionamento/mão não funciona, sistema elétrico precisando de manutenção e motor de 

partida não está funcionando; 

 

LOTE 6 – veículo, tipo/espécie TRATOR DE PNEUS/RETROESCAVADEIRA, CASE, 

modelo   580H   4X2, ano   fabricação 1998,   modelo   1998,   motor  75CV,   DIESEL,   cor  

AMARELA, nº de série JHF0026699, patrimônio nº 856, equipado com arco de segurança e 

capota, apresentando os seguintes defeitos: vazamento no braço do retro e comando, precisa 

fazer o embuchamento completo, sistema elétrico com defeito, assento sem revestimento, painel 

quebrado; 
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LOTE 7 – veículo, espécie/tipo, PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL, marca/modelo VW 

/GOL 1.0, ano de fabricação 2010, modelo 2011, CAP/POT/CIL 05L/76CV, 

combustível ALCOOL/GASOLINA, cor BRANCA, Chassis 9BWAA05U2BT088456, 

placas HLF-3841, motor nº CCN592270, RENAVAM 233269746, patrimônio nº 

3697, apresentando os seguintes defeitos: para-brisa trincado, lateral amassada para-

choque dianteiro quebrado; 

 

LOTE 8 – veículo, espécie/tipo MOTONIVELADORA/PATROL, HUBER WACO, modelo 

140 HW, ano fabricação 1978, modelo 1978, motor 140CV, DIESEL, cor AMARELA,  

patrimônio nº 161, equipado com arco de segurança e capota, apresentando os seguintes 

defeitos: falta o assento, parte elétrica não funciona, motor fundido, bloqueio não funciona. 
 

LOTE 9 – veículo, espécie/tipo, ESPECIAL/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA, 

marca/modelo FIAT/DOBLO 1.8, ano de fabricação 2010, modelo 2010, 

CAP/POT/CIL 00,62T/114CV, combustível ALCOOL/GASOLINA, cor BRANCA, 

Chassis 9BD223155A2018510, placas HLF-4462, motor nº X90598214, RENAVAM 

266567533, patrimônio nº 3734. 
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ANEXO II 

NOTA DE ARREMATAÇÃO 

 

Alienante Município de Olímpio Noronha, Rua 1º de Março nº 450, Centro, Olímpio 

Noronha – MG, CEP 37.488-000 – CNPJ 18.188.276/0001-00 

Arrematante  

Descrição do bem 

arrematado 

 

Valor da arrematação:  

Forma de pagamento:  

 

Pelo presente, o Leiloeiro Municipal nomeado através da Portaria nº 22/2016, OUTORGA em favor 

do alienante acima qualificado o bem supra descrito, ao preço indicado, cabendo ao arrematante providenciar 

o pagamento, conforme a forma de pagamento escolhida com base no item 10.3 do Edital de Leilão nº 

01/2016. 

 

 

 

 

     Olímpio Noronha ......... de................................... de 2016. 

 

 

 

_______________________________ 

LEILOEIRO 
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ANEXO III 

ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

PATRIMONIAL DA PREFEITURA DE OLÍMPIO NORONHA 

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, a Comissão Permanente de Avaliação 

Patrimonial da Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha-MG, designada pela Portaria nº 008/2016, de 

01/02/2016, reuniu-se para proceder a avaliação dos seguintes bens patrimoniais: – veículo, espécie/tipo 

PASSAGEIRO/ÔNIBUS, marca/modelo IVECO/CITYCLASS 6013 IF, ano de fabricação 2005, modelo 

2006, CAP/POT/CIL 26L/125CV, combustível DIESEL, cor BRANCA, Chassis 93ZC6190168321677, 

placas GTM-9002, motor n. 4176108, RENAVAM 00887605419, apresentando os seguintes defeitos: 

colisão de frente, lado do motorista, afetando suspensão, para-brisa e para-choque, alguns bancos precisando 

de manutenção; veículo, espécie/tipo CARGA/CAMINHÃO/BASCULANTE, marca/modelo 

FORD/F12000 160, ano de fabricação 2002, modelo 2002, CAP/POT/CIL 07,40T/162CV, combustível 

DIESEL, cor PRATA, Chassis 9BFXK82F72B077311, placas HMM-9760, RENAVAM 00799189901, 

apresentando os seguintes defeitos: lanterna traseira quebrada, banco com defeito, porta direita amassada, 

para lamas dos dois lados quebrados, freios com defeito, para-brisa trincado e vazamento no motor; veículo, 

espécie/tipo PASSAGEIRO/MICROONIBUS, marca/modelo I/M.BENZ313CDI SPRINTERM, ano de 

fabricação 2006, modelo 2007, CAP/POT/CIL 16L/129CV, combustível DIESEL, cor BRANCA, Chassis 

8AC9036727A957016, placas HMN-6199, motor nº 61198170056580, RENAVAM 00908465963, com o 

motor fundido; veículo, espécie/tipo TRATOR DE PNEUS/AGRÍCOLA, NEW HOLLAND, modelo 

TL75E 4X2, ano fabricação 2008, modelo 2008, motor 75CV, DIESEL, cor AZUL, nº de série 

Z8CB35406, equipado com arco de segurança e capota, apresentando os seguinte defeitos: tomada de força 

não funciona, sistema elétrico precisa de manutenção e pneus necessitando de recauchutagem; veículo, 

espécie/tipo TRATOR DE PNEUS/AGRÍCOLA, NEW HOLLAND, modelo TL75E 4X4, ano fabricação 

2002, modelo 2002, motor 75CV, DIESEL, cor AZUL, nº de série 7X1195,  equipado com arco de 

segurança e capota, apresentando os seguintes defeitos: tomada de força não está funcionando, freio de 

estacionamento/mão não funciona, sistema elétrico precisando de manutenção e motor de partida não está 

funcionando; veículo, tipo/espécie TRATOR DE PNEUS/RETROESCAVADEIRA, CASE, modelo 580H 

4X2, ano fabricação 1998,  modelo 1998, motor 75CV, DIESEL, cor AMARELA, nº de série JHF0026699, 

equipado com arco de segurança e capota, apresentando os seguintes defeitos: vazamento no braço do retro e 

comando, precisa fazer o embuchamento completo, sistema elétrico com defeito, assento sem revestimento, 

painel quebrado; veículo, espécie/tipo, PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL, marca/modelo VW/GOL 1.0, ano 

de fabricação 2010, modelo 2011, CAP/POT/CIL 05L/76CV, combustível ALCOOL/GASOLINA, cor 

BRANCA, Chassis 9BWAA05U2BT088456, placas HLF-3841, motor nº CCN592270, RENAVAM 

233269746, apresentando os seguintes defeitos: para-brisa trincado, lateral amassada para-choque dianteiro 

quebrado; veículo, espécie/tipo MOTONIVELADORA/PATROL, HUBER WACO, modelo 140 HW, 

ano fabricação 1978,  modelo 1978, motor 140CV, DIESEL, cor AMARELA, equipado com arco de 

segurança e capota, apresentando os seguintes defeitos: falta o assento, parte elétrica não funciona, motor 

fundido, bloqueio   não   funciona;  veículo, espécie/tipo, ESPECIAL/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA, 

marca/modelo FIAT/DOBLO 1.8, ano de fabricação 2010, modelo 2010, CAP/POT/CIL 00,62T/114CV, 

combustível ALCOOL/GASOLINA, cor BRANCA, Chassis 9BD223155A2018510, placas HLF-4462, 

motor nº X90598214, RENAVAM 266567533, Para   atender   o   Decreto  Municipal  Nº 010/2016,   de  

05/02/2016   e possibilitar as alienações pela modalidade de LEILÃO, os membros da Comissão visando 

proceder uma avaliação dentro dos parâmetros da impessoalidade, da eficiência e para buscar a proposta 

mais vantajosa para o Município de Olímpio Noronha, resolveu, por bem, solicitar a participação do senhor 

Júlio Ceza da Silva, portador – RG: M- 5.915-247 SSP/MG e  CPF: 042.028.376-57, que sendo Gerente do 

Departamento de Obras da Prefeitura, conhecedor inconteste do funcionamento desses veículos, e ainda 

pessoa ilibada e íntegra, para dar a sua contribuição na avaliação dos bens que se pretende alienar. Dando 

início aos trabalhos procedeu-se a leitura do Ato Administrativo mencionado acima, bem como da minuta do 

edital. Os trabalhos foram suspensos por duas horas para que o Gerente convidado, juntamente com os 

membros da Comissão fizessem uma vistoria nos veículos em questão. Após este intervalo, deu-se 

prosseguimento aos trabalhos. O Gerente convidado avalia e indica como valor mínimo dos veículos a serem 
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alienados, acima mencionados e identificados, o veículo, PASSAGEIRO/ÔNIBUS,  IVECO/CITYCLASS 

6013 IF, ano de fabricação 2005, modelo 2006, 26L/125CV, combustível DIESEL, cor BRANCA, Chassis 

93ZC6190168321677, placas GTM-9002, motor n. 4176108, RENAVAM 00887605419, avaliado em R$ 

49.000,00 ( quarenta e novel mil reais); o veículo CARGA/CAMINHÃO/BASCULANTE, 

FORD/F12000 160, ano de fabricação 2002, modelo 2002, 07,40T/162CV, combustível DIESEL, cor 

PRATA, Chassis 9BFXK82F72B077311, placas HMM-9760, RENAVAM 00799189901, avaliado em R$ 

37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais); o veículo, PASSAGEIRO/MICROONIBUS, 

I/M.BENZ313CDI SPRINTERM, ano de fabricação 2006, modelo 2007, 16L/129CV, combustível 

DIESEL, cor BRANCA, Chassis 8AC9036727A957016, placas HMN-6199, motor nº 61198170056580, 

RENAVAM 00908465963, avaliado em R$ 26.000,00 ( vinte e seis mil reais); o veículo, TRATOR DE 

PNEUS/AGRÍCOLA, NEW HOLLAND, TL75E 4X2, ano fabricação 2008, modelo 2008, motor 75CV, 

DIESEL, cor AZUL, nº de série Z8CB35406, equipado com arco de segurança e capota, avaliado em R$ 

20.000,00 ( vinte mil reais); o veículo TRATOR DE PNEUS/AGRÍCOLA, NEW HOLLAND, TL75E 

4X4, ano fabricação 2002, modelo 2002, motor 75CV, DIESEL, cor AZUL, nº de série 7X1195,  equipado 

com arco de segurança e capota, avaliado em R$ 12.000,00 ( doze mil reais);  o veículo, TRATOR DE 

PNEUS/RETROESCAVADEIRA, CASE, 580H 4X2, ano fabricação 1998,  modelo 1998, motor 75CV, 

DIESEL, cor AMARELA, nº de série JHF0026699, equipado com arco de segurança e capota, avaliado em 

R$ 49.000,00 ( quarenta e nove mil reais);  o veículo PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL, VW/GOL 1.0, ano 

de fabricação 2010, modelo 2011, 05L/76CV, combustível ALCOOL/GASOLINA, cor BRANCA, Chassis 

9BWAA05U2BT088456, placas HLF-3841, motor nº CCN592270, RENAVAM 233269746, avaliado em 

R$ 12.000,00 ( doze mil reais); o veículo MOTONIVELADORA/PATROL, HUBER WACO, 140 HW, 

ano fabricação 1978,  modelo 1978, motor 140CV, DIESEL, cor AMARELA, equipado com arco de 

segurança e capota, avaliado em R$ 6.500,00 ( seis mil e quinhentos reais); o veículo, espécie/tipo, 

ESPECIAL/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA, marca/modelo FIAT/DOBLO 1.8, ano de fabricação 

2010, modelo 2010, CAP/POT/CIL 00,62T/114CV, combustível ALCOOL/GASOLINA, cor BRANCA, 

Chassis 9BD223155A2018510, placas HLF-4462, motor nº X90598214, RENAVAM 266567533, avaliado 

em R$ 19.100,00 ( dezenove mil e cem reais). Os membros da Comissão de Avaliação, em unanimidade 

acatam a avaliação dos veículos. O presidente da Comissão determina a elaboração do respectivo laudo que 

deverá ser assinado pelo Gerente convidado e pelos presentes de forma a ser encaminhado à Comissão de 

Licitação para dar prosseguimento ao processo licitatório na modalidade leilão. Nada mais havendo a ser 

tratado, a reunião foi encerrada. Lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos 

membros da Comissão de Avaliação e pelo Gerente convidado. 

 

 

 

 

 

 

 
JOÃO LEONARDO PINELLI 

             PRESIDENTE                                              KÁTIA HELENA INÁCIO BENEDITO 

                                                                                                   MEMBRO 
 

 

WILSON NABAK SAMIA 

               MEMBRO                                                        ROSELY CLÁUDIA RODRIGUES 

                                                                                                                 MEMBRO 

 

 JÚLIO CEZA DA SILVA 

GERENTE CONVIDADO 
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ANEXO IV 

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

 

  Tendo vistoriado os veículos a serem leiloados pela Prefeitura de Olímpio Noronha, 

checando as suas condições de tráfico, o tempo de sua aquisição e uso pela Prefeitura, bem como os serviços 

desenvolvidos, concluímos que os veículos devem ser alienados, o veículo, PASSAGEIRO/ÔNIBUS,  

IVECO/CITYCLASS 6013 IF, ano de fabricação 2005, modelo 2006, 26L/125CV, combustível DIESEL, 

cor BRANCA, Chassis 93ZC6190168321677, placas GTM-9002, motor n. 4176108, RENAVAM 

00887605419, pelo valor mínimo de R$ 49.000,00 ( quarenta e novel mil reais); o veículo 

CARGA/CAMINHÃO/BASCULANTE, FORD/F12000 160, ano de fabricação 2002, modelo 2002, 

07,40T/162CV, combustível DIESEL, cor PRATA, Chassis 9BFXK82F72B077311, placas HMM-9760, 

RENAVAM 00799189901, pelo valor mínimo de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais); o 

veículo, PASSAGEIRO/MICROONIBUS, I/M.BENZ313CDI SPRINTERM, ano de fabricação 2006, 

modelo 2007, 16L/129CV, combustível DIESEL, cor BRANCA, Chassis 8AC9036727A957016, placas 

HMN-6199, motor nº 61198170056580, RENAVAM 00908465963, pelo valor mínimo de R$ 26.000,00 ( 

vinte e seis mil reais); o veículo, TRATOR DE PNEUS/AGRÍCOLA, NEW HOLLAND, TL75E 4X2, 

ano fabricação 2008, modelo 2008, motor 75CV, DIESEL, cor AZUL, nº de série Z8CB35406, equipado 

com arco de segurança e capota, pelo valor mínimo de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais); o veículo TRATOR 

DE PNEUS/AGRÍCOLA, NEW HOLLAND, TL75E 4X4, ano fabricação 2002, modelo 2002, motor 

75CV, DIESEL, cor AZUL, nº de série 7X1195,  equipado com arco de segurança e capota, pelo valor 

mínimo de R$ 12.000,00 ( doze mil reais);  o veículo, TRATOR DE PNEUS/RETROESCAVADEIRA, 

CASE, 580H 4X2, ano fabricação 1998,  modelo 1998, motor 75CV, DIESEL, cor AMARELA, nº de série 

JHF0026699, equipado com arco de segurança e capota, pelo valor mínimo de R$ 49.000,00 ( quarenta e 

nove mil reais);  o veículo PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL, VW/GOL 1.0, ano de fabricação 2010, 

modelo 2011, 05L/76CV, combustível ALCOOL/GASOLINA, cor BRANCA, Chassis 

9BWAA05U2BT088456, placas HLF-3841, motor nº CCN592270, RENAVAM 233269746,  pelo valor 

mínimo de R$ 12.000,00 ( doze mil reais); o veículo MOTONIVELADORA/PATROL, HUBER WACO, 

140 HW, ano fabricação 1978,  modelo 1978, motor 140CV, DIESEL, cor AMARELA, equipado com arco 

de segurança e capota, pelo valor mínimo de R$ 6.500,00 ( seis mil e quinhentos reais); o veículo, 

espécie/tipo, ESPECIAL/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA, marca/modelo FIAT/DOBLO 1.8, ano de 

fabricação 2010, modelo 2010, CAP/POT/CIL 00,62T/114CV, combustível ALCOOL/GASOLINA, cor 

BRANCA, Chassis 9BD223155A2018510, placas HLF-4462, motor nº X90598214, RENAVAM 

266567533, pelo valor mínimo de R$ 19.100,00 ( dezenove mil e cem reais), perfazendo um total de R$ 

230.800,00 (duzentos e trinta mil e oitocentos reais). 

 

  Para sempre constar, firmamos o presente laudo de avaliação. 

 

  Olímpio Noronha, 16 de maio de 2016.     

 
 

JOÃO LEONARDO PINELLI 

             PRESIDENTE                                                                             KÁTIA HELENA INÁCIO BENEDITO 

                                                                                                                             MEMBRO 

 

WILSON NABAK SAMIA 

               MEMBRO                                                                                  ROSELY CLÁUDIA RODRIGUES 

                                                                                                                                            MEMBRO 

 

 JÚLIO CEZA DA SILVA 

GERENTE CONVIDADO 
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ANEXO V 

LAUDO FOTOGRAFICO 

 

LOTE 1 

 

 

LOTE 2 
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LOTE 3 

 

 

LOTE 4 
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LOTE 5 
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LOTE 6 

 

 

 

LOTE 7 
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LOTE 8 

 

 

LOTE 9 

 

 


