
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE 
 

EDITAL DE LEILÃO Nº. 01/2010. 
 
O Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. CELSO BIEGELMEIER, no uso de suas atribuições legais e na conformidade da 
Lei Federal nº. 8.666/93 faz saber aos interessados que fará realizar no dia 26 de fevereiro de 2010 
às 09:00 horas, no Centro Administrativo Municipal, alienação de bens móveis patrimoniais na 
Modalidade de LEILÃO, de acordo com as cláusulas e condições constantes deste Edital. 
 
1 - DO OBJETO 
 
O objeto do presente edital consiste na alienação de bens móveis inservíveis do patrimônio da 
Prefeitura de Bandeirante – SC, conforme especificações abaixo: 
 
ITEM QNT DESCRIÇÃO DO BEM MÓVEL Nº DO 

PATRIMONIO 
VALOR R$ 

01 01 RETROESCAVADEIRA MARCA CASE 
580H, ANO 1986 

02005 25.000,00 

02 01 FIAT UNO MILLE EP 4P, PLACAS IDW 
7304, ANO 95/96, COR BRANCA 

02040 5.000,00 

03 01 TRATOR DE PNEUS MARCA 
NEWHOLLAND ANO 2001 

02041 30.000,00 

04 01 VW PARATI 1.8 4P, PLACAS MBW 8529, 
ANO 00/01, COR BRANCA 

2054 7.500,00 

05 01 VW SANTANA GLS, PLACAS BHG 9729, 
ANO 89/89, COR CINZA, ÁLCOOL 

02376 3.500,00 

06 01 VW SANTANA CL, PLACAS BHD 5676, 
ANO 86/87, COR AZUL, ÁLCOOL 

02377 3.000,00 

07 01 VW QUANTUM CS, PLACAS JEL 8372, 
ANO 86/86, COR CINZA, ÁLCOOL 

02378 4.000,00 

08 01 VW FUSCA, PLACAS LYU 3548, ANO 
84/84, COR BRANCA, GASOLINA 

02083 600,00 

 
1.1 – Os bens leiloados serão entregues na situação em que se encontram, cabendo ao adquirente 
tomar conhecimento das reais condições de cada bem, porquanto o município não se 
responsabilizará por realizar qualquer manutenção ou conserto nos bens ofertados. 
 
2 - LOCAL E DATA DO LEILÃO 
 
O Leilão será realizado na Prefeitura de Bandeirante, sito à Av. Santo Antônio, s/n, no dia 26 de 
fevereiro de 2010 às 09:00 horas. 
 
3 - REGIME DE EXECUÇÃO E TIPO DE LICITAÇÃO 
 
3.1 - A alienação de bens móveis patrimoniais será feita através de LEILÃO PÚBLICO, do tipo 
MAIOR LANCE, superior ou igual ao valor mínimo mencionado nos itens, atribuído em avaliação 
pela Comissão designada pelo Prefeito Municipal, e em conformidade com a Lei n.º 745 de 11 de 
dezembro de 2009. 
 
 
 
 



 

4 - PARTICIPAÇÃO, HABILITAÇÃO E INSCRIÇÃO. 
 
4.1 - Poderão participar do Leilão todos os interessados que se habilitarem mediante inscrição, até 
às 08:30  horas do dia 26 de fevereiro de 2010. 
 
4.2 - As inscrições serão feitas no Depto de Compras à partir desta data até às 08:30 horas do dia 
26 de fevereiro de 2010, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
Pessoas Físicas: Identidade e CPF (CIC); 
Pessoas Jurídicas: Representante Legal da Empresa ou Procurador com poderes para representar a 
empresa, (apresentar Identidade); e, Contrato Social da Empresa. 
 
Os documentos deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada por servidor público. 
 
5 - HABILITAÇÃO 
 
O Proponente habilitado quanto a documentação receberá um protocolo que o identifica e o 
possibilita à participar do Processo Licitatório deste Edital. 
 
6 - INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL 
 
Aos interessados serão prestadas as informações necessárias no Depto. de Compras, no prédio da 
Prefeitura Municipal de Bandeirante - SC, sito à Av. Santo Antônio, s/n, das 08:00 horas às 11:45 
horas e das 13:30 as 17:30 horas; pelo telefone 0**49 3626 0012. O edital está na integra no site: 
www.bandeirante.sc.gov.br. 
. 
7 - LOCAL PARA EXAME E VERIFICAÇÃO DOS BENS MÓVEIS PATRIMONIAIS 
 
7.1 - Os bens móveis patrimoniais, objeto deste edital estão à partir desta data, à disposição dos 
interessados, para verificação e exame, na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo 
(Garagem), e junto a Prefeitura Municipal sito a Av. Santo Antônio, s/n, Centro, Bandeirante/SC. 
 
8 - DO LEILÃO 
 
Os proponentes inscritos e habilitados deverão comparecer no local da realização do Leilão, às 
09:00  horas do dia 26 de fevereiro de 2010, onde poderão participar do mesmo, ofertando lances, a 
partir do comando do leiloeiro oficial a ser designado. 
 
8.1 – Não serão considerados os lances com valores inferiores ao preço mínimo estabelecido neste 
Edital. 
 
8.2 - O Leilão será realizado em ato público, presidido por Leiloeiro devidamente designado por 
ato do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
8.3 – O Leiloeiro estimulará a oferta de lances pelos participantes, a fim de buscar o melhor valor 
para venda dos bens públicos leiloados. 
 
8.4 – O valor dos lances não poderá ser superior ao acréscimo R$ 500,00 (quinhentos reais) ao 
valor inicial ou ao lance imediatamente anterior oferecido, sob pena de nulidade dos mesmos. 
 
8.4 – Alcançado o melhor lance, o proponente deverá oferecer caução ao município em moeda 
corrente (dinheiro), imediatamente, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do lance 
ofertado, sob pena de considerar-se nulo o lance, caso em que dar-se-á a continuação do leilão para 
o mesmo bem cujo lance fora anulado. A partir da caução, o vencedor declarará ciência quanto ao 
estado em que se encontra o bem, e será declarado vencedor do item então leiloado. 



 

9 - DO PAGAMENTO E RETIRADA DOS BENS MÓVEIS, CONSTANTES DO OBJETO 
DESTE EDITAL 
 
9.1 - O titular vencedor, autor do maior lance, deverá proceder o pagamento do valor restante do 
Item, até o dia 02 de março de 2010, na agência do Bco  Brasil – BESC /S.A, Ag. 5237-X, Conta 
n.º  301.587-4,  de São Miguel do Oeste - SC. 
 
9.2 - O pagamento do objeto corresponderá ao valor do lance efetuado e será quitado através de 
deposito bancário contendo no comprovante do mesmo a indicação do Número do Referido Leilão 
e o Número do Item arrematado. 
 
9.3 - A entrega do objeto será efetuado somente com a autorização expressa da Secretaria 
Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Bandeirante - SC após a comprovação do 
crédito liberado em conta bancária, da Prefeitura Municipal, mais especificamente na agência do 
Bco  Brasil – BESC /S.A, Ag. 5237-X, Conta n.º 301.587-4, de São Miguel do Oeste - SC. 
 
 
9.4 – O objeto adquirido deverá ser retirado em no máximo 10 (dez) dias após a realização do 
leilão, sendo que após isso, o adquirente deverá arcar com o ônus de guarda do bem, fixado em R$ 
50.00 (cinqüenta reais) por dia. 
 
9.5 – É de inteira responsabilidade do adquirente a retirada do bem do local onde este está 
depositado (Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo), bem como o transporte 
deste até o local de destinação, não cabendo ao município o ressarcimento de qualquer valor à este 
título. 
 
10 – DAS PENALIDADES 
 
10.1 – Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Leilão ficará sujeito às penalidades 
estabelecidas na Lei n.º 8.666/93. 
 
10.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas neste leilão, a Prefeitura Municipal de Bandeirante – SC, poderá aplicar à empresa 
vencedora, as seguintes penalidades: 
Advertência; 
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 
Suspensão de Contratar com a Administração Pública por 02 anos. 
 
10.3 – Caso o vencedor, deixar de cumprir com suas obrigações para com o município, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
10.4 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do 
Município, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
10.5 – Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este tenha 
pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 
 
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 



 

11.1 - Havendo desistência do titular do maior lance o Leiloeiro a seu juízo, poderá considerar 
como vencedor o titular do segundo maior lance e assim sucessivamente, observando, sempre as 
normas constantes deste edital, caso em que o valor da caução emitida reverter-se-á em indenização 
ao município, pela desistência do autor do maior lance. 
 
11.2 - O não cumprimento do item 9.1 pelo autor do maior lance será considerado como 
desistência. 
 
11.3 - Ao titular do segundo maior lance e assim sucessivamente, conforme item 10.1, conceder-se-
á o prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a sua notificação para a quitação do seu lance, conforme 
item 9.2. 
 
11.4 - Do ato do Leilão lavrar-se-á ata circunstanciada a serem assinados pelo Leiloeiro e demais 
interessados. 
 
11.5 - Ocorrendo a desclassificação do vencedor, a Comissão de Licitação, se julgar conveniente, 
poderá adotar o procedimento previsto no item 10.1. 
 
11.6 - O Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar o presente edital no todo ou 
em parte sem que caiba aos licitantes direito a indenização ou reclamação. 
  
11.8 - A presente licitação reger-se-á pelo disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações vigentes. 
 
                                 Bandeirante - SC, em 05 de fevereiro de 2010. 
 
 
 

CELSO BIEGELMEIER 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


