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EDITAL DE HASTA PÚBLICA N° 001/2022 

 

LEILÃO N° 001/2022 
 

1 – PREÂMBULO 

 

1.1. O município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, através do Leiloeiro, senhor 

Vlademir Lucini, nomeado através da Portaria nº 1888/2022, de 12 (doze) de Julho de 2022, 

com a devida autorização exarada pelo Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público a 

realização de licitação na modalidade leilão, do tipo maior lance por lote, no dia 18 (dezoito) 

de Agosto de 2022, às 14h:00min (quatorze) horas, NA SEDE ADMINISTRATIVA DO 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE, LOCALIZADA A AVENIDA MANOEL 

RIBAS, 620, objetivando a venda de veículos, ônibus, trator agrícola e bens inservíveis, de 

acordo com as especificações descritas no item 2 deste edital; 

1.2. O presente edital encontra-se à disposição dos interessados no edifício da Prefeitura 

Municipal de Itapejara D’ Oeste, localizado no endereço supra, e, poderá ser retirado por 

todos os interessados através do endereço eletrônico www.itapejaradoeste.pr.gov.br. 

1.3. O leilão será cometido ao Servidor Municipal acima descrito, em conformidade com o 

que dispõe o artigo 53, da Lei 8.666/1993 e suas modificações posteriores e será regido pelas 

disposições que seguem: 

 

2 – OBJETO 

 

2.1. A presente licitação tem por objetivo a venda de veículos, ônibus, trator agrícola e bens 

inservíveis, conforme relacionados abaixo; 

2.2. Os bens terão como valor inicial o mínimo estabelecido através de Laudo de Avaliação, 

elaborados pela Comissão nomeada através da Portaria Nº 1804/2022; 

2.3. Os bens arrematados deverão ser pagos no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a 

Homologação do resultado final; 

2.4. Os bens serão entregues mediante pagamento pelo vencedor; 

2.5. Fica a cargo e responsabilidade do comprador as demais despesas com transferência e 

demais impostos; 

2.6. Os bens ora licitados serão vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, 

SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ficando a cargo e as expensas do vencedor 

qualquer eventual regularização que o mesmo julgue necessária, não cabendo, em hipótese 

alguma, reclamações posteriores; 

2.7. Os mesmos poderão ser analisados pelos interessados na sede do Departamento 

Municipal de Obras e Viação, localizado a Rua Princesa Isabel, Centro, de segunda a sexta 

feiras, em horário de expediente. 

 

LOTE Nº 01 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Micro Ônibus Marcopolo, Volare V6, 24 poltronas, 140 

CV, placa ANH – 3912, cor branca, ano/modelo 
R$ 18.000,00 
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2005/2006. 

 

LOTE Nº 02 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 

Micro Ônibus Marcopolo, Volare V6, 19 poltronas, 152 

CV, placa AWA – 8153, cor amarela, ano/modelo 

2012/2013. 

R$ 50.000,00 

 

LOTE Nº 03 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Ônibus, Fiat, 36 poltronas, 165 CV, placa ADT – 1570, cor 

branca, ano/modelo 1978/1978. Sucata inservível. 
R$ 10.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE Nº 04 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo VW Gol, 1.0, G IV, 5 portas, 71 CV, cor branca, 

placa AVP - 1658, ano/modelo 2012/2013. 
R$ 20.000,00 

 

LOTE Nº 05 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo VW Gol, 1.0, G IV, 5 portas, 71 CV, cor branca, 

placa AWJ - 6402, ano/modelo 2012/2013. 
R$ 12.000,00 

 

LOTE Nº 06 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat Palio, Fire, 5 portas, 75 CV, cor branca, placa 

AZA – 9920, ano/modelo 2014/2015. 
R$ 21.000,00 

 

LOTE Nº 07 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat Palio, Fire, 5 portas, 75 CV, cor branca, placa 

BAG - 0596, ano/modelo 2015/2016. 
R$ 22.000,00 

 

LOTE Nº 08 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat Siena Attractiv, 1.4, 88 CV, 5 portas, cor 

preta, placa BBE – 7020, ano/modelo 2016/2016. 
R$ 30.000,00 

 

LOTE Nº 09 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat, Fire, 66 CV, 5 portas, cor branca, placa AQG 

– 1828, ano/modelo 2008/2008. 
R$ 4.000,00 

 

LOTE Nº 10 
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ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat, Mille Smart, 58 CV, 5 portas, cor branca, 

placa MAY – 1034, ano/modelo 2000/2001. 
R$ 2.000,00 

 

LOTE Nº 11 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 

Veículo GM CHEVROLET, Celta Spirit, gasolina, 04 

portas, Placa ANH-9654, ano modelo 2005/2006, Sucata 

inservível. 

R$ 1.500,00 

 

LOTE Nº 12 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Ambulância Renault Master, 86 CV, cor branca, placa ALT 

6295, ano/modelo 2004/2004. Sucata inservível. 
R$ 2.000,00 

 

LOTE Nº 13 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Equipamento trator usado New Holland TL 75, 4 x 4, ano 

2002. Problemas na embreagem. 
R$ 20.000,00 

 

LOTE Nº 14 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 Máquina de lavar roupas. Sucata inservível. R$ 500,00 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa física ou jurídica, desde que satisfaça as 

exigências constantes neste Edital e seus anexos; 

3.2. Não poderá participar desta licitação, as pessoas físicas ou jurídicas que: 

a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública; 

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

c) Cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes 

da Prefeitura, membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, ou façam parte da Comissão de Avaliação; 

d) Servidores públicos do Município de Itapejara D’Oeste - PR; 

3.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 

que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades administrativas, cíveis e criminais 

cabíveis. 

 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES, DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA 
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4.1. A apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA deverá ser em 

invólucros separados, fechados, indevassáveis, opacos, contendo externamente: 

 

A) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022  

ENVELOPE A - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO PROPONENTE: 

_____________ (NOME DA EMPRESA/PROPONENTE) 

 

 

B)  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022  

ENVELOPE B - PROPOSTA-OFERTA 

PROPONENTE: _____________ (NOME DA EMPRESA/ PROPONENTE) 

 

4.2. Após o dia e horário definido no subitem 1.1 deste Edital, nenhum documento será 

recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou acréscimos à documentação já entregue, 

nem mesmo a retirada de quaisquer documentos já apresentados, especialmente propostas; 

4.3. Não será permitida a apresentação pelo mesmo proponente de mais de uma oferta para o 

Lote, sob pena de desclassificação de todas essas propostas; 

4.4. Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

 

4.5. O INVÓLUCRO 01 - DOCUMENTAÇÃO deverá conter: 

 

4.5.1. No caso de Pessoa Jurídica. 

4.5.1.1. Habilitação Jurídica: 

4.5.1.1.1. Registro Comercial, no caso de firma empresário; 

4.5.1.1.2. Estatuto Social registrado no Registro ou Junta Comercial, acompanhado da ata, 

devidamente arquivada, da Assembleia Geral ou Reunião do Conselho de Administração que 

elegeu os administradores, com a comprovação de sua publicação em órgão de imprensa; 

4.5.1.1.3. Contrato Social e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 

registrado na Junta Comercial, no caso das demais sociedades. 

4.5.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e de ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

4.5.1.2. Para comprovação da regularidade fiscal: 

4.5.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido a 

menos de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação; 

4.5.1.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 

Tributos e Contribuições Municipais) do domicilio ou sede do proponente, ou outras 

equivalentes na forma da Lei; 

4.5.1.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 
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4.5.1.2.4 - Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União e 

Tributos Federais, na forma da lei; 

4.5.1.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do 

licitante, na forma da lei; 

4.5.1.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida a menos de 180 

(cento e oitenta dias). 

4.5.1.3. Para a comprovação da qualificação econômica-financeira: 

4.5.1.3.1. Certidão Negativa do Cartório de Registro de Falências e Concordatas do local da 

sede do proponente, expedida a menos de 6 meses da data de abertura da licitação. 

4.5.1.4. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que 

noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 

4.5.2 No caso de Pessoa Física. 

4.5.2.1. Habilitação Jurídica: 

4.5.2.1.1. Cópia do R.G.; 

4.5.2.1.2. Cópia do C.P.F. 

4.5.2.1.3. Cópia do Comprovante de residência. 

4.5.2.2. Regularização Fiscal: 

4.5.2.2.1. Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União e 

Tributos Federais, na forma da lei; 

4.5.2.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 

Tributos e Contribuições Municipais) do domicilio ou sede do proponente, ou outras 

equivalentes na forma da Lei; 

4.5.2.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do 

licitante, na forma da lei; 

4.5.2.2.4. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que 

noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 

4.5.3. Documentos facultativos 

4.5.3.1. Termo de Renúncia 

4.5.3.1.1. O proponente participante poderá renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a 

Comissão de Licitação quanto à habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos 

exatos termos do anexo VI, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de 

habilitação; 

4.5.3.1.2. Os documentos especificados acima ainda que apresentados de forma irregular ou 

em desconformidade com o exigido no edital, não será motivo de inabilitação da empresa 

licitante respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido. 

 

4.6. O INVÓLUCRO 02 - PROPOSTA deverá conter: 

 

4.6.1. Proposta de Compra, a qual deverá ser apresentada em única via assinada, sem 

emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas: 

 

a) A razão social ou identificação do licitante; 

b) O(s) nome(s) e qualificação(ões) do(s) seu(s) representante(s) legal(is); 
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c) Valor por item e valor total do Lote da proposta. 

 

4.6.2. O INVÓLUCRO 02, intitulado “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter a proposta 

conforme modelo (ANEXO II), em uma via original, preenchida mecânica/eletronicamente ou 

com letra legível, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devidamente datada e 

assinada pelo proponente ou por elemento credenciado por este; 

4.6.3. O preço constante da proposta comercial deverá ser expresso em moeda corrente 

nacional com até duas casas após a vírgula, em algarismos, apurado à data prevista para a 

apresentação da mesma, conforme previsto neste Edital, sem a inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária; 

4.6.4. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, 

prevalecerá este último; 

4.6.5. Na hipótese de erro no preço cotado e/ou nas demais condições apresentadas na 

proposta, não será admitida a retificação. 

4.6.6. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da sua 

apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(is) período(s), no caso de 

recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados, até a data da assinatura do 

contrato de compra e venda; 

4.6.7. Se o representante legal (caso não seja o sócio ou proprietário) da empresa for assinar a 

proposta ou qualquer declaração deverá apresentar a procuração dando poderes para tais 

finalidades, devendo no dia do certame licitatório estar dentro da validade (sendo que a 

referida procuração deverá estar dentro do envelope Proposta). 

 

5. DA VISTORIA DOS BENS 

 

5.1. Os veículos, ônibus, trator agrícola e bens inservíveis, objeto da presente licitação, 

encontram-se à disposição dos interessados para vistoria, de segunda à sexta-feira das 

07h:00min as 13h:00min horas, nas dependências da oficina mecânica/garagem do Município, 

localizada na Rua Princesa Isabel, Centro do Município de Itapejara D’Oeste – PR., até o dia 

18 (dezoito) de Agosto de 2022; 

5.2. Os bens mencionados no subitem 2 deste edital, serão vendidos no estado e condições em 

que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelo Licitante, 

não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto a sua qualidade 

intrínseca ou extrínseca. 

 

6 . DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS 

 

6.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer 

processo de cópia reprográfica autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou em publicação de órgão da imprensa oficial. 

6.1.1. A autenticação de documentos poderá ser feita pela Comissão Permanente de 

Licitações, desde que seja apresentada cópia simples acompanhada do original. 

6.2. As certidões devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar 

de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 60 

(sessenta) dias, a partir de sua expedição; 
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6.3. Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pela Comissão Permanente 

de Licitações; 

6.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e com 

CNPJ da matriz. E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da 

filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os 

estabelecimentos da empresa. 

6.4.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute o futuro Contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os 

estabelecimentos (matriz e filial). 

6.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

6.6. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado 

da respectiva tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado; 

6.7. O licitante será inabilitado se deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no 

envelope Documentação ou apresentá-los com irregularidades, em desacordo com o 

estabelecido nesta Concorrência, não se admitindo complementação posterior. 

 

7. PREÇO MÍNIMO DOS BENS 

  

7.1. Os bens descritos no Item 2, foram avaliados pela Comissão de Avaliação designados 

pela Portaria nº 1804/2022 de 14 (quatorze) de Março de 2022. 

 

8. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1. A classificação e o julgamento processar-se-ão com base no critério de MAIOR 

OFERTA, classificando-se as propostas na ordem decrescente dos preços ofertados. 

8.2. Serão desclassificadas, a critério da Comissão de Julgamento, as propostas que: 

8.2.1. Não atenderem ou estiverem em desacordo com as condições exigidas neste Edital e 

seus anexos; 

8.2.2.  Apresentarem preço inferior ao valor mínimo de venda; 

8.2.3. Condicionarem suas ofertas, preços ou quaisquer condições não previstas neste Edital a 

outras propostas ou fatores; 

8.2.4.  Preenchidas a lápis; 

8.2.5.  Apresentarem qualquer tipo de vantagem sobre as demais propostas; 

8.3. Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas 

desclassificadas nos termos do artigo 48, parágrafo terceiro, da lei Federal nº 8.666/93, a 

Comissão Julgadora poderá, a seu critério e devidamente fundamentada, fixar aos licitantes o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas 

escoimadas das causas que levaram a inabilitação ou desclassificação; 

8.4. Em caso de empate, entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado por sorteio 

público a ser realizado na própria sessão, ou em dia determinado pela Comissão Permanente 

de Licitação. 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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9.1. O valor ofertado, expresso em reais, deverá ser pago em até 10 (dez) dias, através de 

depósito bancário em conta do município a ser depositado na Agência nº 2169 - 5, do Banco 

do Brasil nº 29.012 - 2 (Depósito Identificado), contados a partir da data de assinatura do 

Contrato de Compra e Venda; 

9.2. Não haverá atualizações ou compensações financeiras a qualquer título ou hipótese. 

  

10. TRANSFERÊNCIA DO BEM 

 

10.1. O arrematante e/ou seu procurador, somente terá o direito em retirar o bem arrematando 

após o pagamento do mesmo, mediante apresentação do comprovante de depósito; 

10.2. O bem arrematado será transferido ao respectivo arrematante no primeiro dia após o 

pagamento total do bem. 

 

11. QUITAÇÃO DAS DESPESAS 

 

11.1. As despesas apuradas no ato de transferência dos veículos, ônibus, trator agrícola e bens 

inservíveis, serão de inteira responsabilidade do arrematante. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. Da sessão pública do LEILÃO, será lavrada no local, ata circunstanciada, na qual 

figurará o objeto leiloado, a correspondente identificação do arrematante e os trabalhos de 

desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes. A mesma será assinada pelos 

membros da Comissão bem como pelos arrematantes interessados; 

12.2. Antes da retirada dos bens, o dirigente do órgão promotor do leilão poderá, no interesse 

público, revogá-lo parcial ou totalmente, devendo no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou 

em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício ou mediante provocação de terceiros 

(Lei nº 8.666/93, art. 49); 

12.3. Na hipótese de anulação, NÃO terá o arrematante direito a restituição do valor pago, se 

houver, de qualquer forma, concorrido para prática da ilegalidade; 

12.4. Da decisão anulatória ou do ato de revogação, referidos, caberá recurso, no prazo de 03 

(três) dias úteis, contados da data da ciência do despacho; 

12.5. Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto somente serão prestados quando 

solicitados por escrito, encaminhados à Presidente da Comissão de Licitações; 

12.6. Ao participar da presente licitação, os licitantes assumem integralmente a 

responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações 

prestadas, respondendo, na forma da lei, por qualquer irregularidade constatada. 

12.7. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam a 

legalidade, o interesse público, a finalidade e a segurança da aquisição; 

12.8. Todos os atos passíveis de divulgação serão publicados somente no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Paraná e inseridos no sítio da Prefeitura de Itapejara D’Oeste, 

www.itapejaradoeste.pr.gov.br; 
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12.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para outro dia e tal fato será 

publicado no Diário do Sudoeste, bem como divulgação no sítio da Prefeitura de Itapejara 

D’Oeste, www.itapejaradoeste.pr.gov.br; 

12.10. A Prefeitura, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderá solicitar e os 

licitantes obrigam-se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, quer através de 

documentos ou de sindicâncias e verificações “in loco”, visando aferir a capacidade técnica e 

administrativa destas, podendo, ainda, promover diligências nos termos previstos no parágrafo 

terceiro do artigo 43, da Lei nº. 8.666/1993; 

12.11. A comissão julgadora poderá solicitar assessoria técnica de quaisquer outros 

departamentos da Prefeitura ou de terceiros, em qualquer fase deste procedimento licitatório; 

12.12. O licitante se obriga a manter compatibilidade com as obrigações assumidas, assim 

como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas nesta licitação; 

12.13. Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco, para dirimir quaisquer dúvidas a 

respeito deste Edital que não sejam solucionadas de comum acordo entre as partes, com 

prévia renúncia de qualquer outro. 

 

13. DOS ANEXOS 

 

Anexo I - Termo de Referência 

Anexo II - Proposta 

Anexo III - Modelo de Credenciamento 

Anexo IV - Termo de Ciência das Condições Físicas e Jurídicas do Imóvel 

Anexo V – Termo de Renuncia 

 

 

Itapejara D’ Oeste, 12 (doze) de Julho de 2022. 

 

 

 

 

 

VLADEMIR LUCINI 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

DECRETO N° 221/2021 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Esta licitação tem por objeto a alienação de veículos, ônibus, trator agrícola e bens 

inservíveis, do patrimônio público do Município de Itapejara D’Oeste, avaliado por Comissão 

Especial designada pela Portaria Nº 1804/2022, do tipo maior oferta, condicionada a 

participação de pessoas jurídicas e físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE Nº 01 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 

Micro Ônibus Marcopolo, Volare V6, 24 poltronas, 140 

CV, placa ANH – 3912, cor branca, ano/modelo 

2005/2006. 

R$ 18.000,00 

 

LOTE Nº 02 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 

Micro Ônibus Marcopolo, Volare V6, 19 poltronas, 152 

CV, placa AWA – 8153, cor amarela, ano/modelo 

2012/2013. 

R$ 50.000,00 

 

LOTE Nº 03 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Ônibus, Fiat, 36 poltronas, 165 CV, placa ADT – 1570, cor 

branca, ano/modelo 1978/1978. Sucata inservível. 
R$ 10.000,00 

 

LOTE Nº 04 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo VW Gol, 1.0, G IV, 5 portas, 71 CV, cor branca, 

placa AVP - 1658, ano/modelo 2012/2013. 
R$ 20.000,00 

 

LOTE Nº 05 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo VW Gol, 1.0, G IV, 5 portas, 71 CV, cor branca, 

placa AWJ - 6402, ano/modelo 2012/2013. 
R$ 12.000,00 

 

LOTE Nº 06 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat Palio, Fire, 5 portas, 75 CV, cor branca, placa 

AZA – 9920, ano/modelo 2014/2015. 
R$ 21.000,00 

 

LOTE Nº 07 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat Palio, Fire, 5 portas, 75 CV, cor branca, placa 

BAG - 0596, ano/modelo 2015/2016. 
R$ 22.000,00 
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LOTE Nº 08 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat Siena Attractiv, 1.4, 88 CV, 5 portas, cor 

preta, placa BBE – 7020, ano/modelo 2016/2016. 
R$ 30.000,00 

 

LOTE Nº 09 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat, Fire, 66 CV, 5 portas, cor branca, placa AQG 

– 1828, ano/modelo 2008/2008. 
R$ 4.000,00 

 

LOTE Nº 10 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat, Mille Smart, 58 CV, 5 portas, cor branca, 

placa MAY – 1034, ano/modelo 2000/2001. 
R$ 2.000,00 

 

LOTE Nº 11 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 

Veículo GM CHEVROLET, Celta Spirit, gasolina, 04 

portas, Placa ANH-9654, ano modelo 2005/2006, Sucata 

inservível. 

R$ 1.500,00 

 

LOTE Nº 12 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Ambulância Renault Master, 86 CV, cor branca, placa ALT 

6295, ano/modelo 2004/2004. Sucata inservível. 
R$ 2.000,00 

 

LOTE Nº 13 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Equipamento trator usado New Holland TL 75, 4 x 4, ano 

2002. Problemas na embreagem. 
R$ 20.000,00 

 

LOTE Nº 14 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 Máquina de lavar roupas. Sucata inservível. R$ 500,00 
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

A Comissão de Licitação do Município de Itapejara D’Oeste – PR 

Avenida Manoel Ribas, 620 – Centro 

Itapejara D’Oeste – PR 

 

Edital de Hasta Pública Nº 001/2022 

 

Segue proposta de preços referente a alienação de  bens veículos, ônibus, trator 

agrícola e bens inservíveis do patrimônio público do Município de Itapejara D’Oeste - PR, 

avaliado por Comissão Especial designada pelo Portaria Nº 1804/2022, do tipo maior oferta, 

condicionada a participação de pessoas jurídicas e físicas. 

 

LOTE Nº 01 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 

Micro Ônibus Marcopolo, Volare V6, 24 poltronas, 140 

CV, placa ANH – 3912, cor branca, ano/modelo 

2005/2006. 

 

 

LOTE Nº 02 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 

Micro Ônibus Marcopolo, Volare V6, 19 poltronas, 152 

CV, placa AWA – 8153, cor amarela, ano/modelo 

2012/2013. 

 

 

LOTE Nº 03 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Ônibus, Fiat, 36 poltronas, 165 CV, placa ADT – 1570, cor 

branca, ano/modelo 1978/1978. Sucata inservível. 
 

 

LOTE Nº 04 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo VW Gol, 1.0, G IV, 5 portas, 71 CV, cor branca, 

placa AVP - 1658, ano/modelo 2012/2013. 
 

 

LOTE Nº 05 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo VW Gol, 1.0, G IV, 5 portas, 71 CV, cor branca, 

placa AWJ - 6402, ano/modelo 2012/2013. 
 

 

LOTE Nº 06 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 Veículo Fiat Palio, Fire, 5 portas, 75 CV, cor branca, placa  
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AZA – 9920, ano/modelo 2014/2015. 

 

LOTE Nº 07 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat Palio, Fire, 5 portas, 75 CV, cor branca, placa 

BAG - 0596, ano/modelo 2015/2016. 
 

 

LOTE Nº 08 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat Siena Attractiv, 1.4, 88 CV, 5 portas, cor 

preta, placa BBE – 7020, ano/modelo 2016/2016. 
 

 

LOTE Nº 09 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat, Fire, 66 CV, 5 portas, cor branca, placa AQG 

– 1828, ano/modelo 2008/2008. 
 

 

LOTE Nº 10 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Veículo Fiat, Mille Smart, 58 CV, 5 portas, cor branca, 

placa MAY – 1034, ano/modelo 2000/2001. 
 

 

LOTE Nº 11 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 

Veículo GM CHEVROLET, Celta Spirit, gasolina, 04 

portas, Placa ANH-9654, ano modelo 2005/2006, Sucata 

inservível. 

 

 

LOTE Nº 12 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Ambulância Renault Master, 86 CV, cor branca, placa ALT 

6295, ano/modelo 2004/2004. Sucata inservível. 
 

 

LOTE Nº 13 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 
Equipamento trator usado New Holland TL 75, 4 x 4, ano 

2002. Problemas na embreagem. 
 

 

LOTE Nº 14 

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

01 Máquina de lavar roupas. Sucata inservível.  

 

Valor proposta para o Lote Nº ____, é de R$ ______________________. 

Prazo de pagamento, 10 (dez) dias. 
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IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

Nome: _______________________________________________ 

 

CNPJ/CPF: ___________________________________________ 

 

Endereço: ____________________________________________  

 

Cidade: ______________________________________________  Estado: ______ 

 

Fone para Contrato: ____________________________________ 
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 

 

Pelo presente instrumento, a empresa  ______________________ inscrita no CNPJ 

sob o nº __________________, com sede na ____________________ , através de seu 

representante legal infra-assinado, credencia o Senhor ____________________ portador da 

cédula de identidade nº.  ______________________ expedida pela _____________ e CPF 

___________________, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública 

de Hasta Pública nº 001/2022,  _______________________ para interpor recursos ou deles 

desistir e ainda praticar todos os atos inerentes ao certame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV - TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES FISÍCAS E JURÍDICAS DOS 

BENS 

 

 

 

À Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – Estado do Paraná 
 
 
 
 
 

Declaro (amos) para todos os fins de direito que (nome do proponente) 

___________________ (CPF/CNPJ) n.º _____________________,analisou os bens em 

referência, objeto do Leilão Público, em epígrafe, tendo tomado conhecimento das condições 

dos bens licitados, do estado físico, jurídico/legal em que se encontra e de suas características, 

bem como dos ônus incidentes, tendo inclusive analisado sua documentação, 

responsabilizando-me(nos) por toda e qualquer regularização necessária. 

 

 

 

 

 
 
 

   
_______________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal) 
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ANEXO V - TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

 

A Comissão de Licitações da Prefeitura de Itapejara D’Oeste - PR 
 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Edital de Hasta 

Pública nº 001/2022, pôr seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas 

impostas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, 

que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de 

habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo 

respectivo, e concordando, em consequência, com o curso de procedimento licitatório, 

passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preços dos proponentes habilitados. 
 

 

___________________, em______de_______________2022. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal) 
 


