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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

LEILÃO PUBLICO Nº 002/2019 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, portadora do CNPJ sob o nº 04.873.592/0001-

07, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1750 (Altos do Banco do Brasil), Bairro Centro, CEP: 68.600-000, cidade de 

Bragança/Pa, através da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, designada pela Portaria nº 137/2019 do dia 23 

de abril de 2019, publicada no Diário oficial do Município nº 2148 do dia 11 de janeiro de 2019, torna público que fará realizar no 11 de 

dezembro de 2019, a partir das 11h00, no Ginásio da Escola Profª Maria José dos Santos Martins – localizado a av. Polidoro coelho S/N, 

Cereja – Bragança/Pa, LEILÃO PÚBLICO TIPO MAIOR LANCE OFERTADO, nas modalidades PRESENCIAL E ELETRÔNICA, para 

alienação de seus bens inservíveis, pelo Leiloeiro Público Oficial do Estado do Pará SANDRO DE OLIVEIRA, matrícula na JUCEPA nº 

20070555214, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações dadas pela Lei nº 8.883/94, do Decreto n.º 21.981/32, atendidas as 

especificações e formalidades seguintes: 

LOCAL, DATA E HORA 
DATA E HORÁRIO DO LEILÃO: 11 de dezembro de 2019 – 11h00. 

LOCAL DO LEILÃO: Ginásio da Escola Profª Maria José dos Santos Martins – localizado a av. Polidoro coelho S/N, Cereja – Bragança/Pa. 

LOCAL DE VISITAÇÃO: Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN, localizado na BR 308 – Bragança-Capanema, em frente ao EFAC. 

DATA E HORÁRIO DE VISITAÇÃO: 06, 09 e 10 de dezembro de 2019 de 08h00 as 13h00. 

DA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL E ON-LINE: Poderão os interessados participarem nas modalidades presencial e ―eletrônica‖, através de login 

e senha obtidos por cadastramento prévio no site: www.norteleiloes.com.br, conforme regras de participação dispostas neste Edital de Leilão 

002/2019. 

OBJETO 
A presente licitação tem por objeto a venda de bens inservíveis pertencentes a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, conforme ANEXO 

I deste edital, os quais serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não sendo de responsabilidade do LEILOEIRO OFICIAL ou 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, quaisquer consertos, reparos, desmonte ou mesmo providências com a retirada ou transporte 

do material arrematado, transferência e ônus. 

VISITAÇÃO 
Os bens a serem leiloados poderão ser vistoriados pelos arrematantes a fim de obterem todas as informações necessárias à compreensão do objeto e 

formulação de sua proposta de arremate. Não cabe aos arrematantes, durante o leilão e após a entrega dos bens, alegar desconhecimento das 

condições do material. 

Os bens que serão leiloados estarão disponíveis para visitação no: 06, 09 e 10 de dezembro de 2019 de, no horário das 08h00 as 13h00, conforme sua 

localização no item 1.3. 

DO LEILOEIRO 
O Leiloeiro Oficial, Sr. Sandro de Oliveira, devidamente registrado na JUCEPA com a matrícula nº 20070555214 irá conduzir o leilão conforme 

estabelecido neste Edital. 

DA PARTICIPAÇÃO 
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Poderão participar do certame e oferecer lances verbais, de forma presencial, ou eletronicamente, de forma on-line, todas as pessoas físicas ou 

jurídicas, não impedidas por lei, desde que devidamente representadas e dentro dos padrões previstos nas leis vigentes, inscritas no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou no Cadastro de Pessoa Física – CPF, observadas as seguintes regras e condições: 

No ato de arrematação, o licitante presencial deverá apresentar os seguintes documentos ao leiloeiro, sob pena de nulidade do lance: 

Pessoa Física: 

RG, CPF, além do comprovante de residência, o comprovante de emancipação, quando for o caso; 

Pessoa Jurídica: 

CNPJ, endereço completo atualizado, inscrição estadual; 

Registro Comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e última alteração, em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

RG e CPF do representante, que deverá estar devidamente habilitado por instrumento público ou particular de procuração, a qual outorgue 

expressamente poderes específicos de decisão durante a presente licitação, acompanhada por cópia do ato de investidura do outorgante e no caso de 

procuração particular, a mesma deve ter firma reconhecida em cartório. 

Na hipótese de pessoas emancipadas constarem como representante legal da pessoa jurídica licitante faz-se necessária a apresentação instrumento de 

procuração específico de participação no Leilão, com firma reconhecida, comprovando a representação por quem de direito com poderes bastantes, e 

que satisfaçam as demais condições deste Edital. 

Os documentos referidos no item 5.2 deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas. 

Cada pessoa física ou jurídica apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documentos de identificação, será o único 

admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, por todos os efeitos, sua representação. 

Para participação on-line, além da apresentação da documentação descrita nas alíneas ―a‖ e/ou ―b‖, os interessados deverão realizar cadastro prévio, 

em até 24 horas do horário marcado para início dos pregões, no site www.norteleiloes.com.br para obtenção de ―login e senha‖ habilitados e 

liberados para apresentação de lances on-line. A participação on-line estará condicionada à obtenção desta habilitação prévia, a qual será concedida 

de acordo com os critérios de cadastro e segurança do leiloeiro e da empresa responsável pela organização do leilão. Lances enviados na modalidade 

―on-line‖ e que não sejam registrados e/ou conhecidos no pregão por recusa do leiloeiro, queda de conexão do sistema e/ou de internet, não garantem 

direitos aos ofertantes, tendo em vista que a participação on-line é apenas uma facilitadora de acesso e das ofertas, com os riscos naturais às 

imprevisões e intempéries. 

Não será permitida a participação de: 

Servidores Municipais da Prefeitura de Bragança e aqueles que, a qualquer título, recebam numerários dos cofres da Instituição, inclusos os 

temporários; 

Pessoas físicas ou jurídicas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração, por órgão ou entidade integrante da Administração Direta ou Indireta das esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal; 

Funcionários e/ou integrantes da equipe do Leiloeiro Oficial; 

Os atuais proprietários dos veículos objetos do presente Leilão; 

Pessoas menores de 18 anos não emancipadas. 

  

DO PROCEDIMENTO 
Os interessados efetuarão lances verbais ou on-line, a partir do valor mínimo de avaliação, constante do ANEXO I - Relação dos bens a serem 

leiloados – deste Edital, considerando-se vencedor o licitante que houver feito a MAIOR OFERTA aceita pelo leiloeiro oficial; 

Na sucessão de lances, a diferença do valor não poderá ser inferior ao percentual indicado pelo Leiloeiro Oficial no início da arrematação do lote, 

podendo a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, alterar essa diferença no decorrer do leilão, tornando pública a 

alteração; 

O licitante ao arrematar um lote, de imediato entregará a um dos auxiliares do Leiloeiro, um documento de identidade (com foto), CPF e 

comprovante de residência. Em contrapartida, como garantia do lote arrematado, receberá uma senha com identificação do número e o valor do lote 

arrematado, podendo assim, o arrematante, se quiser continuar participando da arrematação de outros lotes do leilão. Durante os acertos financeiros, 

o arrematante deverá estar munido dos documentos previstos no item 5.1 deste Edital, sob pena de perder o direito ao lote, sendo considerado nulo o 

lance oferecido, retornando o lote ao leilão; 

O pregão será transmitido em tempo real pelo sistema de leilões on-line da Norte Leilões (acessado através do site www.norteleiloes.com.br), sendo 

os lances apresentados presencialmente no local do leilão e alimentados no sistema de maneira a competirem em igualdade de condições com os 

lances ofertados pelos lançadores on-line. Em caso de queda no sistema e/ou conexão de internet, o leiloeiro oficial, em conjunto com a Comissão de 

Leilão, decidirá, de acordo com as condições mais favoráveis ao objeto deste edital, pela continuação do pregão apenas na modalidade presencial ou 

pela suspensão do pregão com a continuidade do mesmo no primeiro dia útil subsequente ao evento. 

O valor do lance será pago através de depósito bancário, cujos dados para o pagamento serão informados no verso do termo de arrematação entregue 

por um membro da equipe do leiloeiro no ato da arrematação; 

Em caso de inobservância do disposto no tópico anterior poderá o bem, a juízo da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BRAGANÇA, voltar a ser apregoado no mesmo evento em que fora arrematado; 

Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos pelo arrematante; 

Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência.  

  

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
No ato de arrematação (venda), para cada lote, o licitante vencedor (arrematante/comprador) ou seu representante legal, munido da devida 

documentação que comprove tal situação, deverá efetuar o pagamento, a título de caução, através de moeda corrente ou cheque nominal (sob 

consulta) ao Leiloeiro Público Oficial, na forma deste edital, dos seguintes valores: 

7. 1.1 O arrematante (comprador) deverá efetuar o pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação do lote, relativos à comissão 

devida ao Leiloeiro Público Oficial; 

7.1.2 O valor total de que trata o subitem acima, não faz parte do valor da arrematação, uma vez que é cobrado sobre o valor do bem alcançado no 

leilão em tela; 

7.1.3 Além do valor tratado no subitem 7.1.1, o arrematante deverá efetuar o pagamento de 10% (dez por cento) a título de caução pela arrematação 

do bem propriamente dito; 

Caso o pagamento do valor constante no subitem 7.1.1 e caução no valor de que trata subitem 7.1.3 tenha sido feita em cheque, o arrematante 

(comprador) substituirá a caução de que trata os subitens indicados, por depósito em dinheiro, ou transferência, para a conta corrente de titularidade 

do Leiloeiro Público Oficial, no valor total de arrematação, em qualquer situação, acrescido de 5% (cinco por cento), correspondente à comissão do 

Leiloeiro Público Oficial conforme dispõe os subitens 7.1.1 e 7.1.2, impreterivelmente até as 16h00 (horário local) do dia útil subsequente ao 
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certame, sendo necessário a apresentação do comprovante de pagamento a equipe do Leiloeiro Público, que estará excepcionalmente no 

Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, situado na BR 308, em frente ao EFAC. 

Caso o pagamento do valor constante no subitem 7.1.1 e caução no valor de que trata subitem 7.1.3 tenha sido feita em moeda corrente, o 

arrematante (comprador) complementará, impreterivelmente até as 16h00 (horário local) do dia útil subsequente ao certame, por depósito em 

dinheiro, ou transferência, para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, no valor restante de arrematação, deduzido o valor da 

caução de que trata o subitem 7.1.3, sendo necessário a apresentação do comprovante de pagamento a equipe do Leiloeiro Público, que estará 

excepcionalmente no Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, situado na BR 308, em frente ao EFAC. 

7.3.1. No caso de depósito em dinheiro ou transferência para conta corrente, deverá ser apresentado o respectivo comprovante da operação bancária, 

devidamente autenticado, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, sujeita à confirmação junto à instituição financeira respectiva; 

  

Para os arrematantes na modalidade ―ONLINE‖ será enviado por e-mail boleto com os dados para pagamento dos valores referente à arrematação, 

em caso de sistema bancário indisponível, será enviado os dados bancários conforme previsto no item 7.2. 

A devolução do cheque (caução), bem como a entrega e liberação do lote arrematado, somente ocorrerá após a confirmação da operação bancária de 

que trata o subitem anterior e autorização da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA; 

Após a confirmação, na forma do subitem 7.2, 7.3 e 7.4, será lavrada a respectiva nota de venda em leilão (recibo definitivo/fatura de leilão), 

discriminando o valor de venda (arrematação), o valor de 5% (cinco por cento) relativo à comissão do Leiloeiro Público Oficial; 

O descumprimento do subitem 7.2, 7.3 e 7.4, ressalvadas as situações decorrentes de caso fortuito ou força maior, na forma da lei, devidamente 

comprovadas e aceitas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, configurará a desistência tácita do arrematante, relativamente ao lote 

leiloado, importando no imediato depósito do cheque dado em caução, bem como na perda dos respectivos valores (sub item 7.1.1 e 7.1.3), que serão 

incorporados a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA a título de indenização com as despesas do leilão 10% (dez por cento) do valor 

caucionado e ao Leiloeiro Público Oficial 5% (cinco cento) do valor caucionado, retornando o lote ao poder da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BRAGANÇA, para ser leiloado em outra oportunidade; 

O arrematante (comprador) assume inteira responsabilidade, tanto na esfera cível quanto na penal, relativamente às perdas e danos ocasionados em 

decorrência de eventual devolução de cheques dados em pagamento e/ou caução, ensejando o ajuizamento do devido processo legal pelo Município. 

  

DA ENTREGA DOS BENS 
A retirada do(s) lote(s) arrematado(s) fica condicionada a compensação do pagamento pelo arrematante. 

O horário para retirada dos bens arrematados será 08h00as 13h00, mediante a apresentação do Termo de Arrematação e Responsabilidade e a Nota 

de Venda expedida pelo leiloeiro Oficial. 

  

A retirada do bem deverá ocorrer no máximo 15 (quinze) dias a contar da data do certame, caso o arrematante não cumpra este prazo haverá 

cobrança de taxa de permanência de R$ 50,00 (cinquenta reais) por lote arrematado por diária de atraso; 

A retirada dos bens pelos respectivos arrematantes deverá ser agendada por intermédio de contato telefônico com integrantes da COMISSÃO DE 

AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA antecipado, no mínimo, em 48 (quarenta e oito) horas. Não será permitida a retirada dos bens em 

contrariedade a essa determinação. 

Quando o pagamento do(s) lote(s) arrematado(s) for feito em cheque, a liberação só acontecerá após sua compensação. 

Quanto a veículos: 

  

No caso da arrematação de veículos a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA entregará ao arrematante a declaração de 

liberação para transferência de propriedade do veículo, cópia da publicação do Edital de Leilão e Ata do Leilão, para que no prazo máximo de 30 

(trinta) dias o arrematante regularize perante o DETRAN a transferência do mesmo; 

Cabe ao arrematante de veículos o pagamento das despesas como IPVA, DPVAT, taxas, multas, licenciamentos se houver e quaisquer outros tipos 

de débitos existentes para regularização do mesmo; 

Ficará por conta e responsabilidade do arrematante a retirada e o traslado do(s) veículo(s), bem como a quitação de Taxas e Tributos que surgirem 

após a DATA DO CERTAME, se devidas; 

A retirada do(s) lote(s) arrematado(s) do local do leilão deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do leilão, caso 

contrário implicará na declaração de abandono, os bens serão incorporados ao patrimônio da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA sem 

que caiba ao arrematante faltoso o direito de restituição dos valores pagos inclusive a comissão do leiloeiro ou reclamações, sejam judiciais ou 

extrajudiciais. 

Ficam os arrematantes cientes desde já que são os únicos responsáveis pela regularização física dos veículos e apresentação dos mesmos para 

inspeção veicular obrigatória junto ao DETRAN, necessária à transferência de propriedade. Toda e qualquer correção, reparo, reposição, remarcação 

de chassi, alteração de cor e/ou motor, vistoria e/ou regularização, adaptação e/ou retificação exigida pelo órgão de trânsito para realização da 

vistoria obrigatória é de inteira responsabilidade dos arrematantes, respondendo estes também pelos atrasos, multas e/ou custos decorrentes dessas 

intervenções. 

Não será permitida a utilização da área onde os bens estão armazenados, para montagem ou desmontagem do lote arrematado, bem como a seleção 

do mesmo. 

É de responsabilidade do arrematante a emissão de notas fiscais dos bens materiais. 

  

DA ATA 
Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes vendidos, bem como a correspondente identificação dos arrematantes 

e os trabalhos decorridos na licitação, em especial os fatos relevantes. 

A ata será assinada, ao seu final pelos integrantes da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA e pelo Leiloeiro Oficial e 

licitantes que desejarem. 

  

DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO 
A deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto do leilão será feito pelo dirigente do órgão promotor com base no inciso VI, e § 4° do 

art.43, da Lei n° 8.666/93. 

  

DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
Estarão sujeitas, sem prejuízo de outras indicadas em Leis específicas, às sanções e penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações todas as 

pessoas físicas e jurídicas que participarem do leilão: 

  

ADVERTÊNCIA por escrito; 

MULTA de 0,5% (meio por cento) ao dia, por dia de atraso no pagamento do valor de arrematação até o 20º (vigésimo) dia; 
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MULTA de 1% (um por cento) ao dia de atraso no pagamento do valor da arrematação após o 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso no pagamento, 

sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um período de até 02 (dois) anos 

(Inciso III, Artigo 87 da Lei nº 8.666/93); 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes 

e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Inciso III, Artigo 87 da Lei nº 8.666/93); 

  

DAS IMPUGNAÇÕES 
Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação do ato ou lavratura da ata, nos termos 

do Artigo 109 da Lei 8.666/93. 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei devendo protocolar o pedido junto à 

Comissão de Leilão, até 5 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para o evento, conforme previsto no § 1º do Artigo 41 da Lei 8.666/93. 

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura do leilão ou, tendo-o aceito, sem objeção, venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não 

terá efeito de recurso. 

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

Os recursos serão dirigidos a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, por intermédio da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo encaminhá-lo, 

devidamente informado, para apreciação e decisão da autoridade superior. 

Não serão conhecidos os recursos cujas petições tenham sido apresentadas fora do prazo e/ou subscrita por representante não habilitado legalmente 

no processo para responder pelo licitante. 

Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento, prorrogando-os automaticamente, para o primeiro dia útil 

subsequente, quando recair em data que não haja expediente PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA. 

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A descrição dos lotes se sujeita a correções apregoadas no momento do leilão, para cobertura de omissões ou eliminação de distorções, acaso 

verificadas. 

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, por intermédio de seu Presidente, poderá, por motivos justificados, retirar do 

leilão qualquer um dos lotes descritos neste Edital. 

É proibido, ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender, ou de qualquer forma negociar os seus lotes arrematados antes da retirada 

dos mesmos. Não haverá, em hipótese alguma, substituição de recibos ou notas de arrematação; 

Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 

Não havendo expediente no dia marcado para o início do leilão, em caso fortuito ou força maior, o mesmo começará no primeiro dia útil seguinte, 

mantido, porém, o mesmo horário e local. 

Informações adicionais relativas ao evento serão prestadas pela COMISSÃO DE LEILÃO em horário comercial no Departamento Municipal de 

Trânsito-DEMUTRAM, localizado na Rodovia BR 308, Bragança-Capanema, em frente ao EFAC no e-mail: demutran@braganca.pa.gov.br; 

Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. 

Fica eleito o Foro de Bragança/PA, para discussão de eventuais litígios, oriundos da presente Licitação, com renúncia de outros, ainda que mais 

privilegiados. 

  

Bragança-Pa, 26 de novembro de 2019. 

  

PAULO ADELANO GONÇALVES DA SILVA 
Diretor Geral 

DEMUTRAN 

  

ANEXO I 
  
Nº Lote Placa Marca/Modelo Ano/Modelo Chassi R$ Mínimo  

1   TRATOR / MASSEY FERGUNSION 1999 265021962 R$ 2.000,00 

2   TRATOR / MASSEY FERGUNSION 1999 265021904 R$ 200,00 

3 AIY8021 VW/PARATI 16V (EM ESTADO DE SUCATA) 99.00 9BWZZZ374YT049158 R$ 800,00 

4 JUN4659 FIAT/DOBLO CARGO FLEX (EM ESTADO DE SUCATA) 06.06 9BD22315562009656 R$ 600,00 

5 JUT2813 I/M.BENZ313CDI SPRINTERF (EM ESTADO DE SUCATA) 05.06 8AC9036626A933286 R$ 1.000,00 

6 JWB2176 FIAT/UNO MILLE FIRE (EM ESTADO DE SUCATA) 02.02 9BD15822524401777 R$ 500,00 

7 NSL4923 FIAT/DUCATO MC RONTANAMB (EM ESTADO DE SUCATA) 10.10 93W245G34A2052072 R$ 1.000,00 

8 OTK3363 FIAT/DUCATO MC RONTANAMB (EM ESTADO DE SUCATA) 13.13 93W245G34D2113053 R$ 1.500,00 

9 OTM2294 FIAT/DUCATO M BUS RONTAN (EM ESTADO DE SUCATA) 13.14 93W245H34E2122843 R$ 1.300,00 

  

EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2019 

“DO TIPO MAIOR LANCE” 
  

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN, através da Comissão Leilão, torna público que no local, data e horário, 

indicados no item I, será realizada licitação, na modalidade de LEILÃO “TIPO MAIOR LANCE”, nas modalidades ―PRESENCIAL E ON-LINE‖ 

para a alienação dos veículos automotores indicados no item II deste Edital, que foram retidos, removidos ou apreendidos ao Pátio de Retenção deste 

Departamento, há mais de 60(sessenta) dias pelas Coordenadoria de Operações de Trânsito e Coordenadoria de Transportes, e não procurados por 

seus proprietários na área de circunscrição deste Departamento, conforme condições descritas neste Edital e Anexo, o qual será publicado no Diário 

Oficial do Município – DOM, em Jornal de Grande Circulação, no sitio eletrônico da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA – 

www.braganca.pa.gov.br e também afixado nas dependências do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN, tudo em 

consonância com a Lei Federal Nº 8.666/93, alterada pela Lei Nº 8.883/94, com o disposto no Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, c/c 

a Lei Federal nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, que dispõe sobre retenção, remoção e leilão de veículos em todo território nacional, c/c a Lei 

Federal nº 8.722/93, Decreto Federal nº 1.305 de 09 de novembro de l994, além das Resoluções nº 11/1998 e 623/2016 CONTRAN e alterações 

posteriores, que estabelece critérios para a baixa de registro de veículos. 
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DA DATA, DO LOCAL E HORÁRIO 
  

DATA E HORÁRIO DO LEILÃO: 11 de dezembro de 2019 às 09h00. 

LOCAL DO LEILÃO: Ginásio da Escola Profª Maria José dos Santos Martins – localizado a av. Polidoro coelho S/N, Cereja – Bragança/Pa. 

DA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL E ON-LINE: Poderão os interessados participarem nas modalidades presencial e ―on-line‖, através de login e 

senha obtidos por cadastramento prévio no site: www.norteleiloes.com.br, conforme regras de participação dispostas neste Edital de Leilão 

002/2019. 

  

DO OBJETO DO LEILÃO 
A presente licitação na modalidade de leilão tem por objeto leiloar os veículos que se encontram há mais de 60 dias no Pátio de Retenção do 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN, de acordo com o disposto no Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB, c/c a Lei Federal nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, os quais foram retidos ou removidos por este Departamento em cumprimento as Medidas 

Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e os demais procedimentos estabelecidos na Resolução do CONTRAN nº 

623/2016 e alterações posteriores; 

Será permitida apenas a avaliação visual do bem, sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e 

retirada/substituição de peças; 

Os veículos serão divididos em lotes (com e sem direito a documentação), e serão vendidos no estado e condições em que se encontram, não 

cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas inclusive com relação a sua 

documentação: 

  

SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO – SUCATAS. Veículos que não poderão circular, serem registrados ou licenciados, divididos em três 

tipos: 

I – SUCATAS APROVEITÁVEIS: aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que 

conste o Número de Identificação do Veículo – registro VIN; 

II – SUCATAS INSERVÍVEIS: aquelas transformadas em fardos metálicos, por processo de prensagem ou trituração, sendo desnecessária a 

inutilização de placas e numeração do chassi quando a prensagem ocorrer em local supervisionado pelo órgão responsável pelo leilão; 

III – SUCATAS APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL: aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com 

exceção da parte do motor que conste sua numeração, devendo ser inutilizadas as placas e chassi em que conste o Número de Identificação do 

Veículo – registro VIN. 

  

COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO - VEÍCULOS CONSERVADOS. Veículos que poderão voltar a circular, atendidas as exigências legais. 

Em caso de veículos que haja necessidade de remarcação de chassi a regularização junto aos Órgãos competentes será por conta do arrematante. 

  

Os lotes de veículos serão descritos um a um, contendo: nº do lote, descrição dos objetos, ano/modelo, nº do motor, cor predominante e o valor 

mínimo de arrematação.  

  
Nº do lote Placa Marca/Modelo Ano/Modelo Nº do Motor Cor Cond. Venda R$ Minino 

1 JUE1021 YAMAHA/YBR 125 E 02/03 E337E009157 ROXA SUCATA R$ 100,00 

2 JUD9231 HONDA/ C 100 BIZ ES 02/03 HA07E13010263 VERDE 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 200,00 

3 JVL7380 YAMAHA/YBR 125 K 02/03 E338E005170 PRETA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 100,00 

5 JUO8299 YAMAHA/YBR 125 K 02/02 E314E033227 VERMELHA SUCATA R$ 100,00 

6 JUV1108 HONDA/ BIZ 125 ES 05/06 JA04E26801518 AZUL SUCATA R$ 200,00 

7 NSU3254 HONDA POP/100 11/11 HB02E1B011562 ROXA SUCATA R$ 200,00 

8 QEK4132 HONDA/CG 160 FAN ESDI 15/16 KC22E0G033353 PRATA CONSERVADO R$ 500,00 

9 JVS5167 I/YINGANG US1 4 07/08 YG162FMI80000089 GRENA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 100,00 

10 OTE7072 HONDA/CG 150 TITAN ESD 13/13 KC16E5D307516 VERMELHA SUCATA R$ 200,00 

12 JTY7425 HONDA/C100 BIZ 02/02 HA07E2039380 VERMELHA SUCATA R$ 200,00 

14 JWA5975 HONDA/CG 125 TITAN ES 02/02 JC30E22135158 VERMELHA SUCATA R$ 100,00 

15 JUE4923 HONDA/CG 125 TTAN ES 02/02 JC30E22131261 VERMELHA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 50,00 

16 JVL6233 HONDA/CG 125 FAN 08/08 JC30E78588789 PRETA SUCATA R$ 200,00 

19 JWC6342 HONDA/CG 150 SPORT 08/08 KC08E68015316 VERMELHA SUCATA R$ 200,00 

20 OBV9238 YAMAHA/FACTOR YBR125 11/11 E3G9E062217 VERMELHA CONSERVADO R$ 500,00 

21 OFJ6975 FLASH/MV CITY 150 12/12 9CABC015826 PRATA SUCATA R$ 100,00 

22 JUF6875 HONDA/C100 BIZ 01/01 HA07E1226434 VERMELHA SUCATA R$ 100,00 

23 JTH3696 HONDA/CG 125 TITAN 95/95 JC25ESS41257 VERMELHA SUCATA R$ 50,00 

24 JVR0738 HONDA/NXR 150 BROS ES 07/08 KD03E38000710 PRETA SUCATA R$ 200,00 

25 OBT8444 YAMAHA/FACTOR YBR 125 ED 12/12 E3G7E-055023 PRETA SUCATA R$ 200,00 

26 OFM2510 HONDA/CG 150 FAN ESI 11/11 KC16E7B506447 PRETA SUCATA R$ 200,00 

27 NSQ6031 HONDA/CG 125 FAN KS 10/10 JC41E1A710158 VERMELHA SUCATA R$ 200,00 

29 JUT1525 HONDA /CG 125 FAN 05/05 JC30E75044340 AZUL 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 100,00 

30 NSK9629 JTA/SUZUKI INTRUDER 125 09/09 F401BR200672 VERMELHA SUCATA R$ 100,00 

32 JTV6824 HONDA/ C100BIZ 99/99 HA07EX042306 AZUL SUCATA R$ 100,00 

34 NSV5386 YAMAHA/FACTOR YBR 125 10/10 E3C8E072124 PRETA SUCATA R$ 200,00 

35 NSY5618 HONDA/CB300 R 10/11 NC43E1B200793 AMARELA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 300,00 

36 JUK7053 HONDA/CG 150 SPORT 05/05 KC08E65007898 PRETA SUCATA R$ 200,00 

37 NSR2733 YAMAHA/FACTOR YBR 125 E 11/11 E3G8E009621 VERMELHA CONSERVADO R$ 500,00 

38 JWA4945 HONDA/C100 BIZ ES 02/02 HA07E12049241 AZUL SUCATA R$ 50,00 

39 JTR4821 HONDA/CG 125 TITAN 98/99 JC25EX084001 VERMELHA SUCATA R$ 100,00 

40 JUM1097 HONDA/CG 150 TITAN ESD 04/05 KC08E25004650 AZUL SUCATA R$ 100,00 

41 JUJ1926 HONDA/CG 150 TITAN ES 04/04 KC08E54033078 AZUL SUCATA R$ 10,00 

42 JVC0614 HONDA/CBX 250 TWISTER 08/08 MC35E8080315 CINZA SUCATA R$ 200,00 

43 JVO9649 HONDA/CG 150 TITAN ES 05/06 KC08E56814398 VERMELHA SUCATA R$ 100,00 

44 JVE1278 HONDA/CG 150 TITAN KS 07/08 KC08E18038408 PRETA SUCATA R$ 200,00 

45 NSG2613 HONDA/LEAD 110 09/10 JF25EA003473 PRETA SUCATA R$ 200,00 

47 OFK9892 HONDA/CG 125 FAN KS 12/12 JC41E1C523173 PRETA SUCATA R$ 200,00 

48 NSG4288 HONDA/BIZ 125 MAIS 09/09 JC42E39108291 VERMELHA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 200,00 
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49 JUL0163 HONDA/CG 150 TITAN ES 04/05 KC08E55021684 VERMELHA SUCATA R$ 200,00 

50 JUH4678 HONDA/CG 125 TITAN ES 02/03 JC30E23017406 PRATA SUCATA R$ 100,00 

52 JVF8979 YAMAHA/YBR 125E 04/05 E337E073925 VERMELHA SUCATA R$ 100,00 

54 JUW8922 HONDA/CG 125 FAN 06/06 JC30E76846045 PRETA SUCATA R$ 200,00 

55 JVL8441 HONDA/CG 125 FAN 07/07 JC30E77104698 PRETA SUCATA R$ 50,00 

56 JUP5824 SUNDOW/HUNTER 125 SE 05/05 JCA5004826 VERMELHA SUCATA R$ 50,00 

57 JUS4305 HONDA/C 100 BIZ ES 02/03 HA07E13000700 PRETA SUCATA R$ 200,00 

58 NSE8218 HONDA CG 125 FAN ES 09/09 JC41E29110274 PRETA SUCATA R$ 200,00 

59 NSV9326 HONDA/CB 300R 10/10 NC43E1A083878 VERMELHA SUCATA R$ 200,00 

60 JUK1566 HONDA/CG 150 TITAN KS 04/04 KC08E14098627 PRETA SUCATA R$ 100,00 

61 JVX5339 HONDA/CG 152 TITAN KS 06/07 KC08E17051209 PRETA SUCATA R$ 200,00 

62 JUF8421 HONDA/C100 BIZ ES 02/03 HA07E13003011 VERMELHA SUCATA R$ 200,00 

63 NSX5306 YAMAHA/FACTOR YBR 125 11/11 E3G7E024765 VERMELHA SUCATA R$ 100,00 

64 JVR6482 HONDA/CG 125FAN 07/07 JC30E77130499 PRETA SUCATA R$ 50,00 

65 JVS9740 YAMAHA/XTZ 125E 03/03 E330E015774 PRETA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 50,00 

67 JVM7450 HONDA/CG 125 TITAN KSE 02/03 JC30E23509532 AZUL SUCATA R$ 200,00 

68 OTL9033 HONDA POP 100 13/13 HB02E1D445662 PRETA CONSERVADO R$ 500,00 

69 JVT6028 YAMAHA/YBR 125K 07/08 E382E-164209 VERMELHA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 100,00 

70 JVO4997 HONDA/POP 100 08/09 HB02E19011394 PRETA SUCATA R$ 200,00 

71 NSZ7748 GM/CELTA 4P LIFE 10/11 NAB121494 VERDE 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 800,00 

72 NSL3340 FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 09/10 310A1011*9176998* PRATA SUCATA R$ 1.000,00 

73 JUQ6277 FIAT/PALIO FIRE 05/06 178F1011*6543363* AZUL SUCATA R$ 300,00 

74 NSU7221 CHEVROLET CLASSIC LS 10/11 NAA098827 VERDE 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 500,00 

75 JTP9993 FIAT/UNO MILLE SX 97/97 4971210 VERMELHA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 200,00 

76 JUR6711 GM/CORSA SEDAN MAXX 04/05 D90012596 PRETA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 600,00 

77 JTY7078 FIAT/PALIO ELX FLEX 06/07 178F10117209645 BRANCA SUCATA R$ 400,00 

78 CPL6111 HONDA/CIVIC LX 99/99 D16 Y7-4100970 PRATA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 800,00 

79 JVD3790 FIAT/UNO MILLE EX 99/00 5867014 CINZA SUCATA R$ 200,00 

80 JTR2734 VW/ GOL 1.6 MI 97/97 UND065712 PRATA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 200,00 

81 JTW7759 GM/CORSA WIND 97/97 BS0035813 VERMELHA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 300,00 

82 JUT9463 FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 06/06 146E1011*6799360* CINZA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 800,00 

84 JUY8950 FIAT/UNO MILLE EX 98/99   VERDE 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 300,00 

85 HAM8696 FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX 04/05 7U0067353 PRETA SUCATA R$ 800,00 

86 JUV1311 VW/FOX 1.0 05/05 BJE049179 CINZA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 1.200,00 

87 JTX8089 GM /CORSA SUPER 97/98 BT0005013 BRANCA SUCATA R$ 200,00 

89 JUT3471 FIAT/SIENA HLX FLEX 04/05 7U*0102781* AZUL 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 800,00 

90 NEL0360 FIAT/PALIO EDX 98/99   CINZA 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 400,00 

91 KCB9720 FIAT/UNO ELECTRONIC 94/94 4097522 AZUL SUCATA R$ 300,00 

92   HONDA/CG 125 TITAN KS 03/03 JC30E13173826 VERMELHA SUCATA R$ 200,00 

94 JUS6081 HONDA/CG 150 TITAN ES 04/05 KC08E55031295 AZUL SUCATA R$ 100,00 

95 JVG8100 HONDA/CG 125 TITAN ES 00/00 JC30E2Y013094 VERMELHA SUCATA R$ 100,00 

96 NSQ4860 HONDA/CG 125 FAN KS 09/10 JC41E1A565078 VERMELHA SUCATA R$ 100,00 

97 NSF4861 HONDA/CG 150 TITAN MIX 09/10 KC16E4A016449 PRETA SUCATA R$ 200,00 

98 JUF7881 YAMAHA/YBR 125E 02/03 E337E009884 BEGE 
SUCATA COM MOTOR 

INSERVÍVEL 
R$ 100,00 

99 JUA5026 HONDA/CG 125 TITAN KS 00/00 JC30E1Y080756 AZUL SUCATA R$ 100,00 

100 JWD1547 HONDA/BIZ 125 KS 08/09 JC42E19010404 PRETA CONSERVADO R$ 500,00 

101 OTP2880 HONDA/NXR 150 BROS ES 12/13 KD05E5D110734 VERMELHA CONSERVADO R$ 700,00 

102 JUN0124 HONDA/CG 150 SPORT 06/06 KC08E66806689 PRETA SUCATA R$ 200,00 

103 JWD9618 HONDA/CG 125 FAN 08/08 JC30E78233822 AMARELA SUCATA R$ 100,00 

104 HPH7545 HONDA/CG 125 TITAN KS 00/00 JC30E1Y123363 PRATA SUCATA R$ 100,00 

  

DA VISITAÇÃO PÚBLICA 
Será exigida a apresentação de DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE (FOTO), de todos os interessados em participar da visitação pública 

dos veículos destinados para leilão; 

DATA E HORÁRIO DE VISITAÇÃO: nos dias; 06, 09 e 10 de dezembro de 2019, no horário de 08h00 as 13h00. 

LOCAL DE VISITAÇÃO: 

Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, situado na BR 308, em frente ao EFAC. 

  

DO LEILOEIRO 
Leiloeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, Sr. Sandro de Oliveira, matrícula JUCEPA nº 20070555214 irá conduzir o 

leilão conforme estabelecido neste Edital bem como no Contrato n° 20170508, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA e 

o referido leiloeiro. 

  

OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO 
Conduzir as atividades necessárias à realização do leilão; 

Administrar e custear todos os assistentes, auxiliares e outros recursos humanos cuja atuação seja necessária à boa condução dos procedimentos do 

leilão, assim como elaborar, assinar e oferecer ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN, ao final do leilão, as 

Atas, Relatórios, Demonstrativos Financeiros e todos os demais Documentos necessários à perfeita e regular conclusão dos leilão que dirigir; 

Adotar todas as demais providências e suprir todos os custos necessários à regularidade e boa condução do leilão; 

Divulgar o leilão através da publicação de edital em jornais de grande circulação, mala direta para potenciais clientes, internet através do sitio do 

leiloeiro com a descrição completa dos bens, fotos e condições gerais de venda e pagamento; 

Dispor de local adequado para a realização das seções públicas do leilão, podendo ser local alugado para esta finalidade; 
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Apresentar a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN, através da Comissão de Leilão, em no máximo 15(QUINZE) 

dias úteis após a data da realização do leilão as respectivas prestações de contas, sendo obrigatório que nas mesmas constem os seguintes 

documentos: Termo de Arrematação, Termo de Responsabilidade, Comprovante de Pagamento, Nota de Venda (expedida pelo leiloeiro), Ata de 

leilão, Relatório Geral de Venda, Cópias dos Editais Publicados, Cópias das Faturas de Leilão, Cópia dos Documentos dos Arrematantes (RG, CPF e 

Comprovante de Residência), Cópia do Contrato Social da Empresas, bem como Procuração Específica para Indivíduos que Representem estas 

Empresas, caso não sejam os Proprietários Legais; 

Demais atividades correlatas ao exercício da função de leiloeiro. 

  

DA PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar do certame e oferecer lances verbais, de forma presencial, ou eletronicamente, de forma on-line, todas as pessoas físicas ou 

jurídicas, não impedidas por lei, desde que devidamente representadas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou no Cadastro de 

Pessoa Física – CPF de acordo com a Resolução 623/2016 CONTRAN, observadas as seguintes regras e condições: 

No ato de arrematação, o licitante presencial deverá apresentar os seguintes documentos ao leiloeiro, sob pena de nulidade do lance: 

Pessoa Física: 

RG, CPF, além do comprovante de residência, o comprovante de emancipação, quando for o caso; 

6.2.2 Pessoa Jurídica: 

CNPJ, endereço completo atualizado, inscrição estadual; 

Registro Comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e última alteração, em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

RG e CPF do representante, que deverá estar devidamente habilitado por instrumento público ou particular de procuração, a qual outorgue 

expressamente poderes específicos de decisão durante a presente licitação, acompanhada por cópia do ato de investidura do outorgante e no caso de 

procuração particular, a mesma deve ter firma reconhecida em cartório. 

Na hipótese de pessoas emancipadas constarem como representante legal da pessoa jurídica licitante faz-se necessária a apresentação instrumento de 

procuração específico de participação no Leilão, com firma reconhecida, comprovando a representação por quem de direito com poderes bastantes, e 

que satisfaçam as demais condições deste Edital. 

Os documentos referidos no item 6.2 deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas. 

Os veículos leiloados como sucata, em qualquer nas modalidades prevista nos itens I e II da alínea ―a‖ do sub item 2.3 , só poderá ser arrematado por 

pessoa jurídica devidamente comprovada com o ramo de atividade de comércio de peças usadas nos moldes da Lei nº 12.977/14, sendo a empresa 

arrematante a única responsável pela destinação correta dos lotes arrematados. 

Os veículos leiloados como sucata na modalidade do item II da alínea ―a‖ do sub-item 2.3, só poderão ser arrematados por pessoa jurídica com a 

comprovação das exigências prevista na Resolução nº 623/2016 CONTRAN. 

Cada pessoa física ou jurídica apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documentos de identificação, será o único 

admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, por todos os efeitos, sua representação. 

Para participação on-line, além da apresentação da documentação descrita nas alíneas ―a‖ e/ou ―b‖, os interessados deverão realizar cadastro prévio, 

em até 24 horas do horário marcado para início dos pregões, no site www.norteleiloes.com.br para obtenção de ―login e senha‖ habilitados e 

liberados para apresentação de lances on-line. A participação on-line estará condicionada à obtenção desta habilitação prévia, a qual será concedida 

de acordo com os critérios de cadastro e segurança do leiloeiro e da empresa responsável pela organização do leilão. Lances enviados na modalidade 

―on-line‖ e que não sejam registrados e/ou conhecidos no pregão por recusa do leiloeiro, queda de conexão do sistema e/ou de internet, não garantem 

direitos aos ofertantes, tendo em vista que a participação on-line é apenas uma facilitadora de acesso e das ofertas, com os riscos naturais às 

imprevisões e intempéries. 

  

NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE: 
a) Servidores do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN e aqueles que, a qualquer título, recebam numerários dos 

cofres da Instituição, inclusos os temporários; 

b) Pessoas físicas ou jurídicas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração, por órgão ou entidade integrante da Administração Direta ou Indireta das esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal; 

c) funcionários e/ou integrantes da equipe do Leiloeiro Oficial; 

d) Os atuais proprietários dos veículos objetos do presente Leilão; 

e) Pessoas menores de 18 anos não emancipadas. 

  

DO PROCEDIMENTO 
Os interessados efetuarão LANCES verbais ou ONLINE, a partir do VALOR MÍNIMO DE AVALIAÇÃO, constante deste Edital (item II), 

considerando-se vencedor o licitante que houver feito a MAIOR OFERTA ACEITA PELO LEILOEIRO OFICIAL; 

O Leiloeiro Oficial irá estabelecer o método de sucessão de lances, indicando a diferença de valores mínimos a serem lançados pelos participantes 

(incremento), devendo o licitante vencedor, se dirigir imediatamente à equipe do Leiloeiro, munido dos documentos previstos no item 6.2 deste 

Edital, sob pena de perder o direito ao lote, sendo considerado nulo o lance oferecido, retornando o lote ao leilão. 

O pregão será transmitido em tempo real pelo sistema de leilões on-line da Norte Leilões (acessado através do site www.norteleiloes.com.br), sendo 

os lances apresentados presencialmente no local do leilão e alimentados no sistema de maneira a competirem em igualdade de condições com os 

lances ofertados pelos lançadores on-line. Em caso de queda no sistema e/ou conexão de internet, o leiloeiro oficial, em conjunto com Comissão de 

Leilão do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN, decidirá, de acordo com as condições mais favoráveis ao objeto 

deste edital, pela continuação do pregão apenas na modalidade presencial ou pela suspensão do pregão com a continuidade do mesmo no primeiro 

dia útil subsequente ao evento. 

Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos pelo arrematante; 

Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência. 

  

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
8.1 No ato de arrematação (venda), para cada lote, o licitante vencedor (arrematante/comprador) ou seu representante legal, munido da devida 

documentação que comprove tal situação, deverá efetuar o pagamento, a título de caução, através de moeda corrente ou cheque nominal (sob 

consulta) ao Leiloeiro Público Oficial, na forma deste edital, dos seguintes valores: 

8.1.1 O arrematante (comprador) deverá efetuar o pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação do lote, relativos à comissão 

devida ao Leiloeiro Público Oficial; 

8.1.2. O valor total de que trata o subitem acima, não faz parte do valor da arrematação, uma vez que é cobrado sobre o valor do bem alcançado no 

leilão em tela; 



Pará , 27 de Novembro de 2019   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará   •    ANO XI | Nº 2371 

 

www.diariomunicipal.com.br/famep                                                                                        96 

8.1.3 Além do valor tratado no subitem 8.1.1, o arrematante deverá efetuar o pagamento de 10% (dez por cento) a título de caução pela arrematação 

do bem propriamente dito; 

8.2 Caso o pagamento do valor constante no subitem 8.1.1 e caução no valor de que trata subitem 8.1.3 tenha sido feita em cheque, o arrematante 

(comprador) substituirá a caução de que trata os subitens indicados, por depósito em dinheiro, ou transferência, para a conta corrente de titularidade 

do Leiloeiro Público Oficial, no valor total de arrematação, em qualquer situação, acrescido de 5% (cinco por cento), correspondente à comissão do 

Leiloeiro Público Oficial conforme dispõe os subitens 8.1.1 e 8.1.2, impreterivelmente até as 16h00 (horário local) do dia útil subsequente ao 

certame, sendo necessário a apresentação do comprovante de pagamento a equipe do Leiloeiro Público, que estará excepcionalmente no 

Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, situado na BR 308, em frente ao EFAC. 

8.3 Caso o pagamento do valor constante no subitem 8.1.1 e caução no valor de que trata subitem 8.1.3 tenha sido feita em moeda corrente, o 

arrematante (comprador) complementará, impreterivelmente até as 16h00 (horário local) do dia útil subsequente ao certame, por depósito em 

dinheiro, ou transferência, para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, no valor restante de arrematação, deduzido o valor da 

caução de que trata o subitem 8.1.3, sendo necessário a apresentação do comprovante de pagamento a equipe do Leiloeiro Público, que estará 

excepcionalmente Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, situado na BR 308, em frente ao EFAC. 

8.3.1 No caso de depósito em dinheiro ou transferência para conta corrente, deverá ser apresentado o respectivo comprovante da operação bancária, 

devidamente autenticado, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, sujeita à confirmação junto à instituição financeira respectiva; 

8.4 Para os arrematantes na modalidade ―ONLINE‖ será enviado por e-mail boleto com os dados para pagamento dos valores referente à 

arrematação, em caso de sistema bancário indisponível no momento de gerar o boleto, será enviado os dados bancários do Leiloeiro Oficial. 

8.5 A devolução do cheque (caução), bem como a entrega e liberação do lote arrematado, somente ocorrerá após a confirmação da operação 

bancária; 

8.6 Após a confirmação, na forma do subitem ―8.2, 8.3 e 8.4‖, será lavrada a respectiva nota de venda em leilão (recibo definitivo/fatura de leilão), 

discriminando o valor de venda (arrematação), e o valor de 5% (cinco por cento) relativo à comissão do Leiloeiro Público Oficial; 

8.7 O descumprimento do subitem ―8.2, 8.3 e 8.4‖, ressalvadas as situações decorrentes de caso fortuito ou força maior, na forma da lei, devidamente 

comprovadas e aceitas pela Comissão de Leilão, configurará a desistência tácita do arrematante, relativamente ao lote leiloado, importando no 

imediato depósito do cheque dado em caução, bem como na perda dos respectivos valores (subitem 8.1.1 e 8.1.3), que serão incorporados ao 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN a título de indenização com as despesas do leilão 10% (dez por cento) do 

valor caucionado e ao Leiloeiro Público Oficial 5% (cinco por cento) do valor caucionado, retornando o lote ao pátio de retenção do DEMUTRAN, 

para ser leiloado em outra oportunidade; 

8.8 O arrematante (comprador) assume inteira responsabilidade, tanto na esfera cível quanto na penal, relativamente às perdas e danos ocasionados 

em decorrência de eventual devolução de cheques dados em pagamento e/ou caução, ensejando o ajuizamento do devido processo legal pelo 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN. 

8.9 Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência, sob pena de perda dos valores ofertados a título de caução. 

  

DA ENTREGA DOS BENS E DOCUMENTAÇÃO 
Os veículos alienados (motos, caminhões, ônibus, carros e etc...), por serem objeto de apreensões de trânsito, serão vendidos e entregues nas 

condições físicas e de funcionamento em que se encontram, devendo os interessados examiná-los previamente de acordo com o disposto neste edital, 

ficando desde já estabelecido que não caberá ao Leiloeiro oficial ou o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN 

qualquer responsabilidade ou ônus por avarias ou defeitos eventualmente verificados, sejam eles visíveis ou não. Uma vez retirado o veículo do pátio 

de retenção, não serão aceitas devoluções, reembolsos, trocas e/ou compensações, sejam de que natureza forem, tendo em vista que os valores 

recebidos referente a arrematação serão integralmente destinados nos termos previstos art. 328 § 6° incisos de I a VI, do Código de Trânsito 

Brasileiro. 

A retirada do(s) lote(s) arrematado(s) somente poderá ocorrer a partir do quinto dia útil subsequente ao certame conforme ordem de faturamento, 

durante o horário de 08h00 as 15h00, mediante a apresentação do Extrato de Compras (emitido pelo Leiloeiro) e Termo de Responsabilidade 

(expedida pela Comissão de Leilão), originais e cópias dos documentos pessoais do arrematante (RG, CPF e Comprovante de Residência) e a Nota 

de Venda expedida pelo Leiloeiro Oficial; 

A retirada do bem deverá ocorrer de acordo com o agendamento feito pela Comissão de Leilão que ocorrerá obedecendo a ordem de quitação dos 

lotes, em no máximo 30 (trinta) dias a contar da data do Leilão; 

Caso o arrematante não compareça na data agendada, deverá procurar o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN 

para reagendar a retirada caso não retire o veículo dentro do prazo de 45 dias haverá cobrança de taxa de permanência de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

por dia de atraso, por lote arrematado, observado o prazo contido no subitem 9.8, valor definido pelo CONDEL como permanência de Pátio através 

da Resolução Nº 007/2005; 

Quando o pagamento do(s) lote(s) arrematado(s) for feito em cheque, a liberação só acontecerá após sua compensação. 

Os veículos vendidos como ―SUCATA APROVEITÁVEL‖ serão entregues aos arrematantes, com inutilização de placas e chassi em que conste o 

Número de Identificação do Veículo – registro VIN, não podendo ser registrados ou licenciados e sendo absolutamente proibida a sua circulação em 

via pública, destinando-se, portanto, exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas. 

Os veículos vendidos como ―SUCATAS APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL‖ serão entregues aos arrematantes, com a inutilização 

das placas e chassi em que conste o Número de Identificação do Veículo – registro VIN, não podendo ser registrados ou licenciados e sendo 

absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se, portanto, exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de 

suas peças e partes metálicas, com exceção da parte do motor que conste sua numeração. 

A Comissão de Leilão entregará a DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS 

CONSERVADOS ao arrematante no prazo de até cento e vinte (120) dias uteis, bem como, cópias das Publicações dos Editais de Notificações do 

Diário Oficial do Município e Jornal de Grande Circulação, copias da Publicação do Aviso do Leilão, cópia do Edital de Leilão, Ata do Leilão. 

Para tanto, o arrematante fica ciente de que o prazo para que todos os débitos existentes no prontuário dos veículos sejam desvinculados pelos órgãos 

credores (SEFA, SNG, DPRF, Órgãos Municipais de Trânsito etc.), será de cento e vinte (120) dias úteis, ou seja, até a emissão da DECLARAÇÃO 

DE LIBERAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE; 

O arrematante fica ciente de que, enquanto perdurar a existência dos débitos de competência de outros órgãos nos prontuários dos veículos leiloados, 

após ultrapassado o prazo previsto no artigo anterior, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN não se 

responsabiliza por este imprevisto, não podendo efetuar o registro de transferência de propriedade dos veículos leiloados como CONSERVADOS, 

nem a baixa definitiva dos leiloados como SUCATAS, devendo o arrematante aguardar a emissão da DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO PARA 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, para concretizar a referida transação. 

O arrematante tem o dever de transferir a titularidade do veículo classificado como CONSERVADOS para o seu nome, junto ao DETRAN/PA, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão, pela Comissão de Leilão, da DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE 

PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS CONSERVADOS. 

Sob nenhuma hipótese poderá o veículo arrematado circular em via pública, antes do recebimento do novo CRLV, em nome do arrematante. 
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Ficará por conta e responsabilidade do arrematante a retirada e o traslado do(s) veículo(s), transferência de propriedade do veículo, sua regularização 

documental junto ao DETRAN e SEFA, bem como a quitação de Taxas e Tributos que surgirem após a DATA DO CERTAME, se devidas; 

A retirada do(s) lote(s) arrematado(s) do local do leilão deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do leilão, caso 

contrário implicará na declaração de abandono (art. 39 da Resolução Nº 623/2016 – CONTRAN), com perda do valor desembolsado e retorno do 

bem ao depósito para ser leiloado em outra oportunidade. 

DA ATA 
Encerrado o Leilão, será lavrada Ata Circunstanciada, na qual figurarão os lotes vendidos, bem como a correspondente identificação dos 

arrematantes e os trabalhos decorridos na licitação, em especial os fatos relevantes; 

A ata será assinada, ao seu final pelos integrantes da Comissão de Leilão do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – 

DEMUTRAN, assim como pelo Leiloeiro Oficial do Contrato e os licitantes que desejarem. 

DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO 
A deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto do leilão será feita pelo dirigente do órgão promotor, com base no inciso VI, e § 4° do 

art.43, da Lei n° 8.666/93. 

DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
Estarão sujeitas, sem prejuízo de outras indicadas em Leis específicas, às sanções e penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações todas as 

pessoas físicas e jurídicas que participarem do leilão: 

ADVERTÊNCIA por escrito; 

MULTA de 0,5% (meio por cento) ao dia, por dia de atraso no pagamento do valor de arrematação até o 20º (vigésimo) dia; 

MULTA de 1% (um por cento) ao dia de atraso no pagamento do valor da arrematação após o 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso no pagamento, 

sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um período de até 02 (dois) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes 

e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no início anterior (Inciso IV, Artigo 87 da Lei nº 8.666/93). 

DAS IMPUGNAÇÕES 
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido junto à 

Comissão de Leilão, até 05 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para o evento, conforme previsto no § 1º do Artigo 41 da Lei 8.666/93; 

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a administração, o licitante que não o fizer até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a 

abertura do leilão ou, tendo-o aceito, sem objeção, venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não 

terá efeito de recurso; 

Os recursos serão dirigidos ao (a) diretor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN, por intermédio da Comissão 

de Leilão, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, para 

apreciação e decisão da autoridade superior; 

Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento, prorrogando-os automaticamente, para o primeiro dia útil 

subsequente, quando recair em data que não haja expediente no DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – DEMUTRAN 

DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 
Antes da retirada dos lotes arrematados, o dirigente do órgão promotor do leilão, poderá no interesse público, quer de ofício, quer mediante 

provocação de terceiros, revogá-la parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo. Em qualquer das hipóteses o fará em 

despacho fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A descrição dos lotes estará sujeita a correções apregoadas no momento do leilão, para cobertura de omissões ou eliminação de distorções, acaso 

verificadas; 

A Comissão de Leilão, por intermédio de seu Presidente, poderá, por motivos justificados, retirar do leilão qualquer um dos lotes descritos neste 

Edital; 

Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dias de expediente no DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA – 

DEMUTRAN; 

Não havendo expediente no dia marcado para o início do leilão, em caso fortuito ou força maior, o mesmo ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, 

mantido, porém, o mesmo horário e local; 

Informações adicionais relativas ao evento serão prestadas pela COMISSÃO DE LEILÃO em horário comercial no Departamento Municipal de 

Trânsito-DEMUTRAM, localizado na Rodovia BR 308, Bragança-Capanema, em frente ao EFAC no e-mail: demutran@braganca.pa.gov.br; 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Leilão; 

Fica eleito o Foro da comarca de Braganca/PA, para discussão de eventuais litígios, oriundos do presente Leilão, com renúncia de outros, ainda que 

mais privilegiados. 

Braganca-Pa, 26 de novembro de 2019. 

PAULO ADELANO GONÇALVES DA SILVA 
Diretor/ Departamento De Trânsito De Bragança – DEMUTRAN 
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Ivando de Sousa Lima 
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