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Planalto-Pr., 09 de junho de 2022.

DE: Marcelo Felipe Schmitt - Secretário Municipal de Administração

Marli Salete Dieckel de Lima - Secretaria Municipal de Educação

Anderson Delares - Secretário Municipal de Serviços Rodoviários

Gilmar Luiz Scherer - Secretario Municipal de Saúde

Leonir Bianchi - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Lizandra Boni - Secretaria Municipal de Assistência Social

Ederson Altino Kobs - Secretário Municipal de Planejamento e Supervisão

William Fernando Kegler - Secretário Municipal de Agricultura

□ COÍ^ViTE D PREGÃO QTP
LiCrfAÇ/^
solícítaçAO; —

Senhor Prefeito, pRCCE3SC{8):
Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência

autorização objetivando a venda por licitação, na modalidade LEILÃO PRESENCIAL E
ONLINE, de veículos automotores de via terrestre e bens móveis, considerados inservíveis

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

/£MA

ITEM DISCRIMINAÇÃO
01 AUTOMÓVEL MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN LTZ 1.8 AT, combustível gasolina,

cor branca, ano de fabricação 2017, ano modelo 2017, placa BBQ-1151, renavam n''
01131686281, chassi n" 9BGIC7520JB171514, Vendido no estado que se encontra.

02 AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, cor
vermelho, ano fabricação, 2009, ano modelo, 2010, Placa ARR-0635,
renavam n° 00161208835, chassi n" 9BD15802AA6331215. Vendido no
estado que se encontra.

03 AUTOMÓVEL MARCA GM, MODELO VECTRA EXPRESSION, combustível gasolina, cor
branca, ano de fabricação 2007, ano modelo 2008, placa IAF-0499, renavam 942844874,
chassi n° 9BGAD69W08B149796. Vendido no estado que se encontra.

04 AUlOMÓVEL MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0, combustível gasolina, cor
cinza, ano de fabricação 2006, ano modelo 2007, placa KZU-7359, renavam n'' 0090814020,
chassi n" 9BWCA05X44T172753. Vendido no estado que se encontra.

05 AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO PALIO EDX, combustível gasolina, cor cinza, ano
de fabricação 1996, ano modelo 1997, placa LYR-3819, renavam n" 00660785862, chassi n°
9BD178226T0079485. Vendido no estado que se encontra.

06 PASSAGEIRO ÔNIBUS marca VOLVO, modelo B12 400 6X2, combustível dieseí, cor
branca, ano de fabricação 1998, ano modelo 1998, placa GVH-8D10, renavam n"
00701263342, chassi n° 9BVR2FL10WE350799. Vendido no estado que se encontra.

07 AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO UNO MILLLE WAY FIRE, combustível
álcool/gasolina, cor branca, ano de fabricação 2013, ano modelo 2013, uíèa AXH-7247,
renavam n^ 00565326848, chassi n° 98D15844D6867691. Vefedido no estadoLue se encontra.'
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08 VAN PASSAGEIRO marca I/MERCEDES BENZ, modelo SPRINTER 515 CDI, ano de
fabricação 2013, ano modelo 2014, combustível diesel, cor PRATA, placas AYS-5491,
RENAVAN 01015924368, chassi 8AC906657EE091643. Vendido no estado em que se
encontra.

09 AMBULÂNCIA marca I/MERCEDES BENZ, modela SPRINTER, combustível diesel, cor
BRANCA, ano de fabricação 2014, ano modelo 2015, placa BAE-6140, renavan
n°001069044170, chassi n"
8AC906633FE102432. Vendido no estado que se encontra

11 TRATOR DE PNEUS marca M ASSEY FERGUSON, modelos 86H, diesel, cor amarela, ano
de fabricação 1992/1992, número de série 5483. Vendido no estado em que se encontra

12 PÁ CARREGADEIRA, MARCA CATERPILLAR, modelo 924G, combustível diesel, cor
amarela, ano de fabricação 1997, ano modelo 1997, chassi n° *CAT0924GPAAB00458*.
Vendido no estado que se encontra.

13 PÁ CARREGADEIRA, MARCA JCB, modelo 422ZX, combustível diesel, cor amarela, ano
de fabricação 2017, ano modelo 2018, chassi n° SOR422ZOLJ2320466. Vendido no estado
que se encontra.

14 PÁ CARREGADEIRA, MARCA NEW HOLLAND, modelo 12B, combustível DIESEL, cor
amarela, ano de fabricação 2009, ano modelo 2009, chassi n° N9AE10853. Vendido no
estado que se encontra

15 VEÍCULO DE CARGA/AMBULÂNCIA, MARCA RENAULT MODELO MASTER, placas:
ALT-5823, chassi: renavam: 827868537, combustível: diesel, categoria: oficial, cor: branca,
ano de fabricação 2004 modelo 2004. vendido no estado que se encontra

16 ÔNIBUS VW/15.190 RURAL ESCOLAR - ORE 2 MÉDIO, chassi n° 9532E82WXDR327030,
cor amarelo fnde, combustível diesel, ano/modeío-2013/2013, placa AXA-3655, renavan n°
00543425886. Vendido no estado que se encontra

17 ÔNIBUS VW/15.190 RURAL ESCOLAR - ORE 2 MÉDIO, chassi n° 9532E82W1DR326042,
cor amarelo fnde, combustível diesel, ano/modeIo-2013/2013, placa AXC-9374, renavan
00550465774. Vendido no estado que se encontra

18 MICRO-ONIBUS, MARCA IVECO MARCA CITYCLASS 70C17Rural Escolar ORE 1,
combustível diesel, cor amarelo, ano de fabricação 2013, ano modelo 2013, placa axh-0253^
renavan n 00559833644, chassi n° 93ZL68C01D8451637, Vendido no estado que se
encontra.

19 CAÇAMBA FACHINNI, para caminhão toco, em ferro, com capacidade de carga de 05
(cinco) cúbicos, ano 2009, sem bomba, sem tomada de força e sem tampa traseira, no estado
em que se encontra.

20 Sucata de Automóvel, marca GM, modelo OMEGA GLS, cor branca, ano fabricação 1997,
ano modelo 1997. Sucata sem direito a documento.
Sucata de Automóvel, marca GM, modelo CORSA MILENIUN, cor preta, ano fabricação
2001, ano modelo 2002. Sucata sem direito a documento.
Sucata de Automóvel, marca FORD, modelo ESCORT 1.8GL, cor branca, ano fabricação
1996, ano modelo 1996. Sucata sem direito a documento

21 COMPACTADOR DE LIXO, MARCA LIBRELATO, cor branca, ano fabricação 2010, ano
modelo 2010, N° Série 116R0127.

22 lEKKACEADOR DE BASE LARGA E EMBUTIDOS 22 discos

23 CENTRIFUGA Fan AS modelo LS-4 serie 396 bivolt - ANALISADOR DE BIOQUÍMICA
Biopius 2000 - AGITADOR EVLAB EV 020 - BANHO MARIA Kacil BM 02 - AGITADOR
ORBITAL Mod 255 Fanen - CONTADOR DE CÉLULAS SANGÜÍNEAS CCS 02 Kacil -
BANHO MARIA Evlab EV015 - CONTADOR DE CÉLULAS Sysmex KX-21N N S A5375 -
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Visioaire Modelo AS0984 ^

24 CARRINHO ASPIRADOR URBANO com capacidade Ide 120/litros, cW mangueira flexível
em PVC para sugar. \ \ ( \
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CARRINHO ASPIRADOR URBANO com capacidade de 120 litros, com mangueira flexível
em PVC para sugar.

CARRINHO ASPIRADOR URBANO com capacidade de 120 litros, com mangueira flexível
em PVC para sugar.

CADEIRA DENTISTA

O leilão dos bens arrolados acima é necessário, tendo em vista
que os mesmo são considerados inservíveis ou em desuso pelas respectivas Secretarias
Municipais, logo, é plenamente cabível a realização de suas alienações).

Cordialmente,

_ / £Avw=>
farcelo Felipe Schmitt

Secretário Municipal de Administração

.di
Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária Municipal de Educação

Gilmar Luiz Scherer

Secretário Municipal de Saúde

erson

Secretário Municiai d Ròdoviário

 M' (/U/
Lsà^ir Bianchi J

Secretário Municipal de Obrks_&6erviços Urbanos

VíAOaacÍ/VO^C PiD-wa-'
LizanOTa Cristina Boni

Secretária de Assistência Social

'Altino Kobs

Secretário de Planejamento e Supervisão

William Fernando Ke^r
Secretário de Agricultura
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PORTARIA N° 114 DE 13 DE JUNHO DE 2022.

Instituir Comissão de Avaliação
de Bens Móveis para Leilão.

LUIZ CARLOS BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE PUNALTO, Estado do Paraná
no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE

u  nomeadas as pessoas abaixo relacionadas para comporem
Leilão primeiro, a Comissão de Avaliação de Bens Móveis para
- ANDERSON DELARES - Secretário de Serviços Rodoviários.
- AMAURÍ DE MELO - Chefe de Gabinete/Gestor de Frotas.
- LUIS FERNANDO PAULUS - Auxiliar de Mecânico.

Art. 2° Compeje á Comissão instituída por esta portaria realizar avaliação de
oens moveis que setâo leiiaados pelo Município de Planaito.

Art T Os bens móveis a serem avaliados e posteriormente leiloados estão
relacionados na tabela abaixo:

ITEM discrimjnaç \o

I AUTOMÓVEL M.VRCA CHEVROLET. MODELO SWN LTZ 1.8 AT, combustivergasolina,
"T 2017, ano modelo 2017, placa BBQ-1151, renavani n»^31686281, chassi n" 9BGJC7520JBI71514. Vendido no estado que se encontra.

IXUTOMÓVEL MÃRCA flAT, MÕDeTÕ ano
fabncaçao, 2009, ano modelo, 2010, Placa ARR-0635, renavam n°
00161208835, chassi n° 9BD15802AA6331215. Vendido no estado que se
encontra. ^

C  VECTRA EXPRESSION, combustível ga^ina, cor"V- X.. i., ..nc s.v. .,ic..nc.5ç.ic une lírcdclo 2G08, placa ÍAF 0499, rG.^^ava^n 9^2S448'74
chassi n' 9BGAD69WQ8B149796. Vendido no estado que se encontra. "

AUTOMÓVEL MARCA VOLKSWAGE.N, MODELO GOL 1.0, combustível g«ol>na, cor"
cS n"9BWCAnwLTi?n°4T Tf®'" P'"" '^"-''359. n» 0090814U20,I Chassi n JdnCA05X4411/2/53. Vendido no estado que se encontra.

^oiJ.
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í ̂05 í -— _

SSf ílíf" ™'-.^'0DEL0 palio EDX, combustível gasolinZ^r^,";;;"
9BDi-822«oo^:„r:::: ^
PAíi^AGEIRO ÔNIBUS marca VOLVO morípln Rtí dnn ayo - i i- • j-

^:"9i;lwuomS

VAN PASSAGEIRO marca I/MERCEDES BENZ, modelo SPRTNTFR si-í rni H

"'■SE'- Vendido no estado que se encontra "

13 PÀ CARREGA DHIíA, MARCA NEW HOí T AKín~^T"ii—
ano Ho f.hnV.c-so onoü modelo 12B, combustível DIESEL, cor

° ^ NÍ.AE 1.0853. Meacbde n» ̂de
" .AL?S? '^^RÊNÃWmÕDÈ^^

' sairg'S!KgíSs^!S^i'' ffi'»»»*»'.! - .21543425^8^^^^™

1/ MICRO-ONIBUS, MARCA A'ECO MARCA ClfYCIASS 7nri7~p r~F~l A

em que se encontra. ^ ^ tampa traseira, no estado

2) O 1
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Sucata de Automóvel, marca GMVmodeío OMÊGA GÍIS, cor'braiKa,Tno
aiíi:'. modíjJo. 19^/ .Suüald direUc! ̂d-Qcixni.inhn..

Mm"""''«'O CORSA MILENIUN, cor preta, ano fabricação 2001, ano modelo 2002. Sucata sení direito documento

_ ^no modelo 1996. Sucata diretto a documento

mo ^ ™ LiBREL;fcírgi:;;;í^o iiToaeiü .::0io; Seine lloRui27.

TBRRACEADOR dI BASE LARGA E ÈívÍBlFlTOOS22d
CENTRIÍ-ÜGA Fan AS modelo LS4 serie 396 bivolt - AÍ^LISADÓR DF BíOOTíTMir A

•"™" "Am a™ 'SS ORBITAL Mod 255 Fanen - CONTADOR DE CÉLULAS SANGÜÍNEAS CGS 02 K^ril
BANHO MARIA Eviab EV015 - CONTADOR DE CÉLULAS Sv.sírmx KX^llN N S A«4 ̂

DE OXIGÊNIO Visloaire Modelo ̂\Sü9S-l

em PVC I™ urbano com capacidade del2ÕTitiíí7;rm""íí;j;i^^
URBANO c^clí^iíl-Side ilõbToílmm ̂

^m 1 v L- para su^ar.

en7pvC p!^! üR3ANG-com caí>«cidâde de com
CADHIR.^VDENTISTA — —

Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos treze dias do mês de
junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Ij O i 1 c. J)Or2'
LUIZ CARLOS BONI

PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
INSERVÍVEIS

A Comissão Específica nomeada pela Portaria n° 114/2022, e composta

pelos membros abaixo assinados, reuniu-se na sala de Reuniões desta Prefeitura

Municipal de Planalto, Estado do Paraná, para proceder a avaliação de veículos,

máquinas, equipamentos e sucatas. Analisando-se as características dos objetos, estado

de conservação, bem como pesquisa de mercado, esta comissão optou pelos seguintes

valores de avaliação:

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR

01 AUTOMÓVEL MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN LTZ 1.8 AT,
combustível gasolina, cor branca, ano de fabricação 2017, ano modelo
2017, placa BBQ-1151, renavam n" 01131686281, chassi n"
9BGJC7520JB171514. Vendido no estado que se encontra.

38.000,00

02 AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, cor
vermelho, ano fabricação, 2009, ano modelo, 2010, Placa ARR-0635,
renavam n° 00161208835, chassi n^ 9BD15802AA6331215. Vendido no
estado que se encontra.

8.000,00

03 AUTOMÓVEL MARCA GM, MODELO VECTRA EXPRESSION,
combustível gasolina, cor branca, ano de fabricação 2007, ano modelo
2008, placa lAF-0499, renavam n" 942844874, chassi n'^
9BGAD69W08B149796. Vendido no estado que se encontra.

4.500,00

04 AUTOMÓVEL MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0,
combustível gasolina, cor cinza, ano de fabricação 2006, ano modelo
2007, placa KZU-7359, renavam n" 0090814020, chassi n°
9BWCA05X44T172753. Vendido no estado que se encontra.

4.500,00

05 AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO PALIO EDX, combustível
gasolina, cor cinza, ano de fabricação 1996, ano modelo 1997, placa
LYR-3819, renavam n° 00660785862, chassi rf 9BD178226T0079485.
Vendido no estado que se encontra.

2.000,00

06 PASSAGEIRO ÔNIBUS marca VOLVO, modelo B12 400 6X2,
combustível diesel, cor branca, ano de fabricação 1998, ano modelo
1998, placa GVH-8D10, renavam n" 00701263342, chassi n°
9BVR2FL10WE350799. Vendido no estado qüe se encontra.

16.000,00

/
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07 AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO UNO MILLLE WAY PIRE,
combustível álcool/gasolina, cor branca, ano de fabricação 2013, ano
modelo 2013, placa AXH-7247, renavam 00565326848, chassi rf
98D15844D6867691. Vendido no estado que se encontra.

10.000,00

08 VAN PASSAGEIRO marca I/MERCEDES BENZ, modelo SPRINTER
515 CDI, ano de fabricação 2013, ano modelo 2014, combustível
diesel, cor PRATA, placas AYS-5491, RENAVAN 01015924368, chassi
8AC906657EE091643. Vendido no estado em que se encontra.

80.000,00

09 AMBULÂNCIA marca I/MERCEDES BENZ, modelo SPRINTER,
combustível diesel, cor BRANCA, ano de fabricação 2014, ano
modelo 2015, placa BAE-6140, renavan n°001069044170, chassi n°
8AC906633FE102432. Vendido no estado que se encontra.

60.000,00

11 TRATOR DE PNEUS marca M ASSEY FERGUSON, modelos 86H,
diesel, cor amarela, ano de fabricação 1992/1992, número de série
5483. Vendido no estado em que se encontra.

20.000,00

12 PÁ CARREGADEIRA, MARCA CATERPILLAR, modelo 924G,
combustível diesel, cor amarela, ano de fabricação 1997, ano modelo
1997, chassi n° *CAT0924GPAAB00458*. Vendido no estado que se
encontra.

68.000,00

13 PÁ CARREGADEIRA, MARCA JCB, modelo 422ZX, combustível
diesel, cor amarela, ano de fabricação 2017, ano modelo 2018, chassi
n® SOR422ZOLJ2320466. Vendido no estado que se encontra.

95.000,00

14 PÁ CARREGADEIRA, MARCA NEW HOLLAND, modelo 12B,
combustível DIESEL, cor amarela, ano de fabricação 2009, ano
modelo 2009, chassi n° N9AE10853. Vendido no estado que se
encontra

50.000,00

15 VEÍCULO DE CARGA/AMBULÂNCIA, MARCA RENAULT
MODELO MASTER, placas: ALT-5823, chassi: renavam: 827868537,
combustível: diesel, categoria: oficial, cor: branca, ano de fabricação
2004 modelo 2004. vendido no estado que se encontra.

18.000,00

16 ÔNIBUS VW/15.190 RURAL ESCOLAR - ORE 2 MÉDIO, chassi n®
9532E82WXDR327030, cor amarelo fnde, combustível diesel,
ano/modelo-2013/2013, placa AXA-3655, renavan n® 00543425886.
Vendido no estado que se encontra.

50.000,00

17 ÔNIBUS VW/15.190 RURAL ESCOLAR - ORE 2 MÉDIO, chassi n®
9532E82W1DR326042, cor amarelo fnde, combustível diesel,
ano/modelo-2013/2013, placa AXC-9374, renavan n° 00550465774.
Vendido no estado que se encontra.

50.000,00

18 MICRO-ONIBUS, MARCA IVECO MARCA CITYCLASS
70C17 Rural Escolar ORE 1, combustível diesel, cor amarelo, ano de
fabricação 2013, ano modelo 2013, placa axh-0253, renavaií n®
00559833644, chassi n° 93ZL68C01D8451637. Vendido no estado c^e
se encontra.

40.000,00

ooo^s
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18 MICRO-ONIBUS, MARCA IVECO MARCA CITYCLASS
70C17 Rural Escolar ORE 1, combustível diesel, cor amarelo, ano de
fabricação 2013, ano modelo 2013, placa axh-0253, renavan n°
00559833644, chassi n° 93ZL68C01D8451637. Vendido no estado que
se encontra.

40.000,00

19 CAÇAMBA FACHINNI, para caminhão toco, em ferro, com
capacidade de carga de 05 (cinco) cúbicos, ano 2009, sem bomba, sem
tomada de força e sem tampa traseira, no estado em que se encontra.

3.000,00

20 Sucata de Automóvel, marca CM, modelo OMEGA GLS, cor branca,
ano fabricação 1997, ano modelo 1997. Sucata sem direito a
documento.

Sucata de Automóvel, marca GM, modelo CORSA MILENIUN, cor
preta, ano fabricação 2001, ano modelo 2002. Sucata sem direito a
documento.

Sucata de Automóvel, marca FORD, modelo ESCORT 1.8GL, cor
branca, ano fabricação 1996, ano modelo 1996. Sucata sem direito a
documento.

3.000,00

21 COMPACTADOR DE LIXO, MARCA LIBRELATO, cor branca, ano
fabricação 2010, ano modelo 2010, N° Série 116R0127.

3.000,00

22 TERRACEADOR DE BASE LARGA E EMBUTIDOS 22 discos 12.500,00

23 CENTRIFUGA Fan AS modelo LS-4 serie 396 bivolt - ANALISADOR

DE BIOQUÍMICA Biopius 2000 - AGITADOR EVLAB EV 020 -
BANHO MARIA Kacil BM 02 - AGITADOR ORBITAL Mod 255

Fanen - CONTADOR DE CÉLULAS SANGÜÍNEAS CCS 02 Kacil -
BANHO MARIA Evlab EV015 - CONTADOR DE CÉLULAS Sysmex
KX-21N N S A5375 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Visioaire

Modelo AS098-1

950,00

24 CARRINHO ASPIRADOR URBANO com capacidade de 120 litros,
com mangueira flexível em PVC para sugar.

300,00

25 CARRINHO ASPIRADOR URBANO com capacidade de 120 litros,
com mangueira flexível em PVC para sugar.

300,00

26 CARRINHO ASPIRADOR URBANO com capacidade de 120 litros,
com mangueira flexível em PVC para sugar.

300,00

27 CADEIRA DENTISTA 150,00

TOTAL 637,500,00

lNdersoniSelares
Secretário de Serviços

Rodoviários

^'mauç/iv^hado
DE MELLO

Chefe de Gabinete

''Pr.^yOL de julho de 2022

FERNANDO PAULUS

Auxiliar de Mecânico

0009
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TERMO DE REFERENCIA

1  -DO OBJETO

1.1 - Venda por licitação, na modalidade LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE, de

veículos automotores de via terrestre e bens móveis, considerados inservíveis

para a Administração Pública Municipal, no estado que se encontram., conforme

especificações descritas nos anexos I, do TERMO DE BENS MOVEIS

INSERVÍVEIS.

2 -DA JUSTIFICATIVA

2.1 - A administração pública adquire bens móveis permanentes, que são

utilizados no desenvolvimento de suas atividades, bem como na prestação de

serviços públicos à população. Com o decurso do tempo, referidos bens deixam

de ser úteis ao órgão possuidor, tornando-se inservíveis, denominação genérica

atribuída aos bens caracterizados como ociosos, antieconômicos ou

irrecuperáveis. Por não mais servirem a finalidade para qual foram adquiridos,

não há motivo para que tais bens permaneçam integrados ao patrimônio público,

razão pela qual ocorre o desfazimento destes bens, que tem por objetivo principal

angariar recursos para a aquisição de novos bens permanentes; bem como se

justifica pela redução de custos administrativos para manutenção dos mesmos no

acervo patrimonial.

2.2 - Cabe ainda elucidar que, bens inservíveis para a administração, são

aqueles de que a Administração Pública não mais necessita, ou seja, não tem

mais utilidade para o Município, mas que tem ou poderão ter utilidade para

particulares, razão por que serão alienados, o que significa que bens inservíveis,

no contexto da Lei n° 8.666/93, não são bens imprestáveis, mas sim

desnecessários para um ente determinado, qual seja, a Administração Pública.

2.3 - Assim, os bens arrolados no anexo I, foram considerados/declarados

inservíveis ou em desuso pelas respectivas Secretarias Municipais, logo, é

plenamente cabível a realização de leilão público para a sua alienação.
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2.4 - O Município não possui espaços adequados para recebimento e

armazenamento de bens permanentes, sendo que, alguns encontram-se no Pátio

da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, ocupando espaços e se tornando

criadouros de insetos vindo a prejudicar os moradores próximos.

3 - DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS

3.1 - Os bens estão relacionados nos anexos I, do Termo de Bens Móveis

Inservíveis, e serão vendidos no estado de conservação e condição em que se

encontram.

4 - DO VALOR

4.1 - Os bens serão vendidos em lotes, tendo como valor de avaliação, o

realizado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis, instituída pelo Município

de Planaíto-Pr.

5.0 - DO FUNDAMENTO JURÍDICO

5.1 -0 presente leilão deverá realizar-se nos termos da Lei Federal n°.

8.666/93 e alterações posteriores, e demais legislações correlatas.

6.0 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1 - Poderão participar do leilão pessoas físicas devidamente cadastradas em

situação regular no cadastro de pessoa física - CPF/MF, devendo apresentar

documento de identificação pessoal com foto e comprovante de endereço.

6.2 - Poderão participar do leilão pessoas jurídicas devidamente constituídas e

inscritas no CNPJ/MF, devendo ser representada por sócio administrador, o qual

deverá apresentar cópia autenticada do contrato social e alterações se houver, ou

por meio de procurador, desde que apresente instrumento de procuração com

finalidade especifica de participação no leilão, com firma reconhecida e apresente,

igualmente, cópia autenticada do contrato social e alterações se houver.

6.3 - Os documentos referidos nos itens anteriores deverão ser exibidos no

original ou por qualquer processo de fotocópia, que deverá estar devidamente

autenticada por cartório ou por servidor da Administração, ou estar publicado em
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qualquer órgão da imprensa oficial.

6.4 - Para participar da sessão pública presencial o cadastro poderá ser

realizado pessoalmente no ato da sessão do leilão.

6.5 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam

cumprindo a sanção prevista no inciso III ou IV do art. 87 Lei n° 8666/93.

6.6. Não poderão participar do certame: (I) os servidores em exercício junto ao

Município de Planalto; (II) os menores de 18 (dezoito) anos, não emancipados; (III)

os membros da Equipe do Leiloeiro;.

6.7. O Leilão Público será realizado pelo Leiloeiro JOACIR MONZON POUEY,

contratado pelo Município de Planalto através do Edital de Chamamento Público de

Credenciamento de Leiloeiros Oficiais - N ° 002/2021.

6.8 - Serão admitidas ofertas de lances de forma presencial em auditório e por

meio do sítio eletrônico www.monzonleiloes.com.br, para tanto, os interessados

em participar do leilão deverão se cadastrar previamente no sítio eletrônico

www.monzonleiloes.com.br, observando as regras ali estabelecidas e aceitando

as condições de vendas previstas para o certame.

6.9 - Para participar da sessão pública presencial o cadastro poderá ser

realizado pessoalmente no ato da sessão do leilão, e, no caso de sociedade por

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

7.0 - DO PAGAMENTO

7.1-0 pagamento do valor do lance deverá ser realizado através de depósito

bancário, em moeda corrente nacional, ou transferência TED, DOC ou PIX), junto

ao Banco do Brasil (001), AG 4754-6 C/C 221111-4, de titularidade do Município de

Planalto/PR (CNPJ 76.460.526/0001-16), cujo bem somente será liberado após sua

compensação.

7.2 - O pagamento do valor referente a comissão do Leiloeiro (5% sobre o valor

do arremate) deverá ser feito através de depósito, em moeda corrente nacional, ou

transferência (TED, DOC ou PIX - Chave 31.443.416/0001-08), junto ao Banco Nu

Bank 0260, AG: 0001, C/C 82397834-1, em nome do leiloeiro oficial, Sr. JOACIR

MONZON POUEY, CNPJ n° 31.443.416/0001-08, devendo ser informado o número

do CPF ou CNPJ do í^positanta
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7.3 - Efetivado o depósito mencionado no item 7.2, o comprovante deverá ser

enviado para o seguinte e-mail: "joacir@monzonleiloes.com.br".

7.4 - As Notas de Venda em Leilão serão emitidas em nome do arrematante,

mediante apresentação de cópia da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de

residência; ou da empresa da qual é proprietário, mediante cópia do cartão CNPJ e

do Contrato Social. Não será permitida emissão em nome de terceiro estranho ao

ato da arrematação.

7.5 - Para arrematações efetivadas através do ambiente on-line, o leiloeiro

encaminhará ao arrematante a liquidação em até 48h.

7.6 - Efetivado os pagamentos dos valores de arrematação, os comprovantes

deverão ser enviados para o seguinte e-mail: joacir@monzonleiloes.com.br.

7.7 - O pagamento deverá ser realizado, em até 48 horas após o término do

mesmo. O Leiloeiro Oficial está autorizado a utilizar dos meios legais para efetuar a

cobrança dos valores devidos pelo arrematante.

7.8 - Caso o arrematante não pague o bem arrematado no prazo previsto nos

itens 7.1 e 7.2 o mesmo será desclassificado e será aplicado ao mesmo o disposto

as sanções definidas em edital.

8 - RETIRADA DOS BENS

8.1 - Os bens deverão ser retirados no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da

efetivação do pagamento, em horário das 9h às 16h, devendo apresentar a Nota

Fiscal de Venda em Leilão, ficando o Município de Planalto responsável para

entrega dos bens. O não comparecimento na data e dia acertado incorrerá em

pagamento de estadia de R$ 100,00 por dia, em prazo máximo de 30 dias.

8.1.1 - Findo o prazo acima (30 dias) da data agendada para a retirada dos

bens os mesmos serão revertidos para o Município de Planalto/PR não cabendo ao

arrematante qualquer indenização ou devolução da quantia paga em leilão

inclusive a comissão do leiloeiro.

8.2 - A retirada dos bens ficará vinculada á compensação do pagamento, à

integralização de depósito bancário ou do pagamento do boleto bancário, para

arrematações on-line, e à apresentação da Nota de Venda em Leilão. Em hipótese

alguma os bens setâo retirados sem a quitação dos valores ou a apresentação da
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nota de venda, e ou sem a quitação da taxa de comissão do leiloeiro.

8.3 - No ato da retirada, o arrematante, ou a pessoa por ele autorizado, assinará

o "Termo de Entrega de Bens/Termo de Responsabilidade", em três vias, o

referente à habilitação legal para transporte e destinaçào dos mesmos.

8.4 - A retirada do bem por terceiros só será permitida mediante apresentação

de autorização do arrematante, por escrito, devidamente assinada e com firma

reconhecida.

8.5 - O arrematante assumirá o risco no carregamento e transporte dos bens

arrematados, bem como as despesas decorrentes de sua retirada, assim como a

verificação da necessidade de óleo lubrificante e de combustível dos veículos e

máquinas arrematados.

8.6 - É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou

de qualquer forma, negociar o veículo, antes da retirada de que trata este edital.

9-DAS PENALIDADES

9.1 - Estará sujeito às sanções e penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e

suas alterações todo licitante que participar do Leilão, podendo a Administração,

garantida contraditório e ampla defesa, aplicar as sanções, prevista na legislação

quando necessário for.

9.2 - Serão aplicáveis, ainda, as sanções previstas na Seção III, do Capitulo IV,

da Lei n. 8.666/93, que trata dos Crimes e das Penas.

9.3 - Caso o arrematante não pague o bem arrematado no prazo previsto nos

itens 7.2.2 ou 7.6, o mesmo será desclassificado e será aplicado ao mesmo o

disposto no item 10.4.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 — Os lotes serão vendidos e entregues no estado em que se encontrarem,

não cabendo ao Município de Planalto e nem ao Leiloeiro Público Oficial (mero

mandatário), responsabilidade por qualquer modificação ou alteração que venha a

ser constatada Aa constituição, composição ou funcionamento das mercadorias

licitadas, pressupondo o oferecimento de lance o conhecimento das características

,c^
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e situações dos bens, ou o risco consciente do arrematante, sem direito a

reclamação posterior.

10.2 - A descrição dos lotes se sujeita a correções apregoadas no momento do

leilão, ou informadas mediante notas de "ERRATA", afixadas junto ao átrio da

Prefeitura Municipal de PLANALTO/PR, para abertura de omissões ou eliminação

de distorções acaso verificadas.

10.3 - Após o lance aceito, nunca ao inferior da avaliação, o arrematante deverá

identificar-se fornecendo o nome, endereço e documentos, para emissão da Nota

de Venda em leilão.

10.4- Após o envio do lance através do portal não será mais possível a sua

desistência ou retirada, sendo o participante responsável por todas as informações

por ela disponibilizadas, inclusive sob o uso/fornecimento de seu login e senha a

terceiros, ficando sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor. Não se

admitirá desistência sob alegação de que foi dado lance em lote equivocado e/ou

desconhecimento das cláusulas do presente edital.

10.4.1 - No caso de desistência e/ou inadimplência, o arrematante pagará uma

multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da arrematação

destinada/revertida ao Município de Planalto/PR, bem como ficará sujeito às

sanções legais independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sendo

inclusive devida a comissão do leiloeiro.

10.4.2 - Em hipótese alguma será devolvida a taxa de comissão do leiloeiro, a

qual será devida mesmo quando houver desistência da arrematação.

10.5 - Fica reservado ao Município de Planalto, não liberar os bens por preços

inferiores ao da avaliação.

10.6 — No ato da arrematação, o comprador aceitará todas as condições para

aquisição, constantes no presente Edital e não poderá alegar desconhecimento das

condições, o qual foi amplamente distribuído, publicado no site oficial do Município,

qual seja https://www.planalto.pr.gov.br/ como na página oficial do leiloeiro

contratado, qual sejk https://www.monzonleiloes.com br/
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10.7 — O Município de Planalto entregará os bens com a sua documentação,

IPVA, multas, seguro obrigatório e taxas em dia. Outras despesas de

transferências, IPVA, taxas e outras vencidas após a data do leilão, correrão por

conta do arrematante, não havendo o que se falar de responsabilidade pelo

Leiloeiro Público Oficial.

10.8 — A participação do licitante nos lances implica na aceitação incondicional

de todas as normas e regulamentos deste Leilão, obrigando-se o arrematante a

acatar de forma definitiva e irrecorrível às condições aqui estabelecidas.

10.9 - O Município de Planalto e o Leiloeiro não respondem por ICMS de

contribuinte para emitir Nota Fiscal de entrada ou providenciar a guia de

recolhimento (GR/PR) junto ao fisco estadual, sob pena de multa e apreensão do

bem pela fiscalização. Os impostos que venham a incidir sobre o leilão são de

responsabilidade do arrematante.

10.10 - De acordo com a legislação em vigor, o veículo sinistrado está sujeito a

vistoria pelos órgãos competentes (INMETRO/DFRV), cujas despesas correrão por

conta do arrematante.

10.11 - Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas antes ou durante da

realização do leilão, pois não serão aceitas reclamações posteriores. Os casos

omissos no presente edital serão resolvidos nos termos da legislação vigente.

10.12 - Ao Prefeito Municipal cabe o direito de revogar ou anular, em despacho

fundamentado, o presente Leilão, nos casos previstos em lei, sem que aos

participantes caiba qualquer indenização por parte do Município ou do Leiloeiro

Oficial (mero mandatário), bem como retirar do leilão, quaisquer dos lotes, o qual

informará os motivos na ata de encerramento do evento.

10.13 - Esclarecimentos relativos á presente licitação e ás condições para

atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente

serão prestados quando solicitado formalmente ao Setor de Licitação, ou através

do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br, ou através do Telefone 46 35558100.

10.14. - Ficam os interessados cientes de que o leiloeiro público oficial, detém a

pena liberdade de ̂ erar o incremento (valor mínimo que será somado ao lance

r»
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anterior) quantas vezes se mostrar necessário para a melhor condução do ato.

10.15 - Faculta-se ao leiloeiro a realizar eventual reabertura de lote, apenas

quando autorizado pela administração pública.

Planalto - PR, 04 de agosto de 2022.

William Fernando Kegter

Secretário Municipal de Agricultura

•Jílmi: .dl A-wtí.
Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária Municipal de Educação

Angela Regina GarciáyGaneppa
Secretário Municipal de Saúde

s  -Sejírétário Mur^ipal|^de Serviçcjs Rodoviários

)nirBiançhi
Secretária Municipal de Òfefás e Serviços Urbanos

\ V n.0

Lizandra Cristina Boni

Secretária de Assistência Social

Ed^^^h Altino Kobs
Secretário Municipal de Planejamento e Supervisão

Marceio bconiiít C ■ 30j/>Marce
L

Sôcrstario Aoniinistraçfto
uiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS

OBJETO; ALIENAÇÃO DE BENS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS

LOTE DISCRIMINAÇÃO | VALOR
01 AUTOMÓVEL MARCA CHEVROLET, MODELO R$ 38.000,00

SPIN LTZ 1.8 AT, combustível gasolina, cor branca,
ano de fabricação 2017, ano modelo
2017, placa BBQ-1151, renavam n° 01131686281,
chassi n° 9BGJC7520JB171514. Vendido no estado

que se encontra.
02 AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO UNO R$ 8.000,00

MILLE, cor vermelho, ano fabricação, 2009, ano
modelo, 2010, Placa ARR-0635, renavam n°
00161208835, chassi rf 9BD15802AA6331215.

Vendido no estado que se encontra.
03 AUTOMÓVEL MARCA OM, MODELO VECTRA R$ 4.500,00

EXPRESSION, combustível gasolina, cor branca,
ano de fabricação 2007, ano modelo 2008, placa
IAF-0499, renavam n° 942844874, chassi n°
9BGAD69W08B149796. Vendido no estado que se
encontra.

04 AUTOMÓVEL MARCA VOLKSW AGEN, R$ 4.500,00
MODELO GOL 1.0, combustível gasolina, cor cinza,
ano de fabricação 2006, ano modelo 2007, placa
KZU-7359, renavam n° 0090814020, chassi rf
9BWCA05X44T172753. Vendido no estado que se
encontra.

05 AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO PALIO RS 2.000,00
EDX, combustível gasolina, cor cinza, ano de
fabricação 1996, ano modelo 1997, placa LYR-3819,
renavam n° 00660785862, chassi n°
9BD178226T0079485. Vendido no estado que se
encontra.

06 PASSAGEIRO ÔNIBUS marca VOLVO, modelo RS 16.000,00
B12 400 6X2, combustível diesel, cor branca, ano de
fabricação 1998, ano modelo 1998, placa GVH-
8D10, renavam n® 00701263342, chassi n°
9BVR2FL10WE350799. Vendido no estado que se
encontra.

07 AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO UNO RS 10.000,00
MILLLE WAY FIRE, combustível álcool/ gasolina,
cor branca, ano de fabricação 2013, ano modelo

MiS
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R$ 68.000,00

2013, placa AXH-7247, renavam n° 00565326848,
chassi n° 98D15844D6867691. Vendido no estado

que se encontra.
VAN PASSAGEIRO marca MERCEDES BENZ, R$80.000,00

modelo SPRINTER 515 CDI, ano de fabricação
2013, ano modelo 2014, combustível diesel, cor
PRATA, placas AYS-5491, RENA VAN
01015924368, chassi 8AC906657EE091643.

Vendido no estado em que se encontra.
AMBULANCIA marca l/MERCEDES BENZ, R$ 60,000,00
modelo SPRINTER, combustível diesel, cor

BRANCA, ano de fabricação 2014, ano modelo
2015, placa BAE-6140, renavan n®001069044170,
chassi n° 8AC906633FE102432. Vendido no estado

que se encontra.
TRATOR DE PNEUS marca M ASSEY R$ 20.000,00
FERGUSON, modelos 86H, diesel, cor amarela, ano
de fabricação 1992/1992, número de série 5483.
Vendido no estado em que se encontra.
PA CARREGADEIRA, MARCA CATERPILLAR, RS 68.000,00
modelo 924G, combustível diesel, cor amarela, ano
de fabricação 1997, ano modelo 1997, chassi n°
*CAT0924GPAAB00458*. Vendido no estado que
se encontra.
PA CARREGADEIRA, MARCA JCB, modelo RS 95.000,00
422ZX, combustível diesel, cor amarela, ano de
fabricação 2017, ano modelo 2018, chassi n°
SOR422ZOLJ2320466. Vendido no estado que se
encontra.
PA CARREGADEIRA, MARCA NEW HOLLAND, RS 50.000,00
modelo 12B, combustível DIESEL, cor amarela, ano
de fabricação 2009, ano modelo 2009, chassi n°
N9AE10853. Vendido no estado que se encontra
VEÍCULO DE CARGA/ AMBULÂNCIA, MARCA RS 18.000,00
RENAULT MODELO MASTER, placas: ALT-
5823, chassi: renavam: 827868537, combustível:
diesel, categoria: oficial, cor: branca, ano de
fabricação 2004 modelo 2004. vendido no estado que
se encontra.
ÔNIBUS VW /15.190 RURAL ESCOLAR - ORE 2 RS 50.000,00
MÉDIO, chassi n° 9532E82WXDR327030, cor
amarelo fnde, combustível diesel, ano/modelo-
2013/2013, placa AXA-3655, renavan n^
00543425886. Vendido no estado que se encontra.
ÔNIBUS VW /15.190 RURAL ESCOLAR - ORE 2 RS 50.000,00
MÉDIO, chassi n'' 9532E82W1 DR326042, cor
amarelo fnde, combustível diesel, ano/modelo-

RS 50.000,00

RS 18.000,00
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2013/2013, placa AXC-9374, renavan n°
00550465774. Vendido no estado que se encontra.
MICRO-ONIBUS, MARCA IVECO MARCA
CIIYCLASS 70C17 Rural Escolar ORE l,
combustível diesel, cor amarelo, ano de fabricação
2013, ano modelo 2013, placa axh-0253, renavan n°
00559833644, chassi n° 93ZL68C01D8451637.
Vendido no estado que se encontra.
CAÇAMBA FACHINNI, para caminhão toco, em
ferro, com capacidade de carga de 05 (cinco) cúbicos,
ano 2009, sem bomba, sem tomada de força e sem
tampa traseira, no estado em que se encontra.
Sucata de Automóvel, marca GM, modelo OMEGA
Gl.S, cor branca, ano fabricação 1997, ano modelo
1997. Sucata sem direito a documento.

Sucata de Automóvel, marca GM, modelo CORSA
MILENIUN, cor preta, ano fabricação 2001, ano
modelo 2002. Sucata sem direito a documento.
Sucata de Automóvel, marca FORD, modelo
ESCORT 1.8GL, cor branca, ano fabricação 1996,
ano modelo 1996. Sucata sem direito a documento.

COMPACTADOR DÊ LIXO, MARCA
LIBRELATO, cor branca, ano fabricação 2010, ano
modelo 2010, Série 116R0127.
TERRACEADOR DE BASE LARGA E

EMBUTIDOS 22 discos
CENTRIFUGA Fan AS modelo LS-4 serie 396
bivolt - ANALISADOR DE BIOQUÍMICA Bioplus
2000 - AGITADOR EVLAB EV 020 -BANHO
MARIA Kacil BM 02 - AGITADOR ORBITAL
Mod 255 Fanen - CONTADOR DE CÉLULAS
SANGÜÍNEAS CCS 02 Kacil -BANHO MARIA
Evlab EV0I5 - CONTADOR DE CÉLULAS
Sysmex KX-2IN N S A5375 - CONCENTRADOR
DE OXIGÊNIO Visioaire Modelo AS098-1
CARRINHO ASPIRADOR URBANO ÍSÊT
capacidade de 120 litros, com mangueira flexível em
PVC para sugar.
CARRINHO ASPIRADOR URBANO com
capacidade de 120 litros, com mangueira flexível em
PVC para sugar.
CARRINHO ASPIRADOR URBANO com
capacidade de 120 litros, com mangueira flexível em
PVC para sugar.

CADEIRA DENTISTA

TOTAL

R$ 40.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

RS 3.000,00

RS 12.500,00

RS 950,00

RS 300,00

RS 300,00

RS 300,00

RS 150,00

RS 637.500,00
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Planalto-Pr., 04 de agosto de 2022

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização objetivando a venda por
licitação, na modalidade LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE, de veículos automotores de via
terrestre e bens móveis, considerados inservíveis para a Administração Pública Municipal,
encaminhamos:

PARA: Secretaria de Finanças;
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária para
fazer frente à receita;

PARA: Departamento de Licitações e Compras;
à fins de elaboração da minuta do instrumento convocatório
da licitação;

PARA: Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

t- ?)<r)rSi
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal.

Li



município de planalto
CNPJ: 76.460,526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto^planatto.pr.gov.br
Praça Sâo Francisco de Assis, 15Q3
85750-000 PLANALTO - PARANA

EDITAL DE LEILÃO N°. 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 08/2022

LEILÃO SIMULTÂNEO (PRESENCIAL E ONLINE)

1 - PREÂMBULO

1.1. O Município de Planalto, através da Comissão Permanente de Licitação, em
conformidade com Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais
legislações aplicáveis, torna pública a realização de LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE, em
tempo real, para alienação de veículos e bens inservíveis de propriedade do Município de

Planalto, do tipo maior lance de cada lote, por meio do Leiloeiro Público Oficial, JOACIR

MONZON POUEY devidamente matriculado perante a JUCEPAR sob n° 295,
objetivando a venda de bens inservíveis para a Administração.

1.2. O presente edital encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações,
conforme endereço no preâmbulo, e será retirado no site do Município de Planalto, ou
ainda solicitado pelo e-mail joacir@monzonleiloes.com.br, assim como se encontra

disponível no sítio eletrônico do Sr. Leiloeiro https://www.monzonleiloes.com.br/.

2-OBJETO

2.1 O presente edital tem por objeto a venda por licitação, na modalidade LEILÃO
PRESENCIAL E ONLINE, de veículos automotores de via terrestre e bens móveis,
considerados inservíveis para a Administração Pública Municipal, no estado que se
^encontram.

3 - PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO PRESENCIAL

3-1 - Poderão participar do leilão pessoas físicas devidamente cadastradas em situação
regular no cadastro de pessoa física - CPF/MF, devendo apresentar documento de
identificação pessoal com foto e comprovante de endereço.

3.2 - Poderão participar do leilão pessoas jurídicas devidamente constituídas e inscritas no
CNPJ/MF, devendo ser representada por sócio administrador, o qual deverá apresentar
cópia autenticada do contrato social e alterações se houver, ou por meio de procurador,
desde que apresente instrumento de procuração com finalidade específica de participação
no leilão, com firma reconhecida e apresente, igualmente, cópia autenticada do contrato
social e alterações se houver.

^0c2
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3.3 — Os documentos referidos nos itens anteriores deverão ser exibidos no originai ou por
qualquer processo de fotocópia, que deverá estar devidamente autenticada por cartório ou
por servidor da Administração, ou estar publicado em qualquer órgão da imprensa oficial.

3.4. - Para participar da sessão pública presencial o cadastro poderá ser realizado
pessoalmente no ato da sessão do leilão.

3.5 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo
a sanção prevista no inciso III ou IV do art. 87 Lei n° 8666/93.

3.6 — Não poderão participar do certame: (I) os servidores em exercício junto ao Município
de Planalto; (11) os menores de 18 (dezoito) anos, não emancipados; (III) os membros da

^ Equipe do Leiloeiro;

3.7 - O leilão será realizado no dia 02/09/2022 a partir das OShOOmin, na prefeitura
Municipal de Planalto, sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, e de forma
simultânea no sítio eletrônico do leiloeiro www.monzonleiloes.com.br.

4 - PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO ELETRÔNICO

4.1 - Será admitida oferta de lances de forma presencial e eletrônica por meio do sítio

eletrônico https://www.monzonleiloes.com.br/. para tanto, os interessados em participar do
leilão deverão se cadastrar previamente no sítio eletrônico

https://www.monzonleiloes.com.br/. observando as regras ali estabelecidas e aceitando as
condições de vendas previstas para o certame.

4.2 - O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação da forma
online.

«V

4.3 - O cadastro deve ser feito, com pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência ao leilão, para análise dos dados do cadastro e confirmação da participação.

4.4 - O leilão será realizado no dia 02/09/2022 a partir das OShOOmin. no sítio

eletrônico https://v\/ww.monzonleiloes.com.br/.

4.5 —. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
interessado ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a
realização das transações inerentes ao Leilão Eletrônico. Não é permitida a alteração de
dados cadastrais para o respectivo leilão objeto do presente edital após a efetivação do
lance.

4.6. A participação no Leilão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação do login e senha
privativa do interessado, cabendo ao mesmo, responsabilidade por qualquer transação
efetuada ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, à Plataforma
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Brasileira dos Leilões, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

4.7 - Os lances recebidos poderão ser cobertos por lance imediatamente superior,
conforme incremento e temporização mínimos definido pelo leiloeiro, durante o leilão,
podendo ambos sofrerem alterações durante o ato, para eventual cobertura. Não havendo
lance superior, o sistema/leiloeiro encerrará a contagem e será definido o arrematante.

5 - VISITAÇÃO

5.1 - Os bens, objeto da presente leilão, poderão ser vistoriados e examinados entre os
dias 08/08/2022 à 01/09/2022 no horário das 08H às 11h SOmin e das 14h até às 17h.

Tendo em vista que os itens objetos do presente leilão encontram-se depositados em
locais distintos, os interessados na vistoria e exame dos referidos itens, devem entrar em
contato com o Departamento de Licitação do Município de Planalto para agendamento e
posterior acompanhamento dos servidores municipais responsáveis para a vistoria e
exame, pelo telefone 46 35558100, ou através do e-mail gabinete@planalto.pr.qov.br.

4.2. É de responsabilidade dos interessados o deslocamento até o local onde estão
depositados os bens para vistoria.

4.3. Para maiores informações, entrar em contato com o Setor de Licitação através do
Telefone 46 35558100 ou através do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br.

6 - ESTADO DOS BENS

6.1 - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não
^cabendo ao Município de Planalto ou ao Leiloeiro Oficial, qualquer responsabilidade quanto
a defeitos, vícios ocultos, consertos, taxas, impostos, bem como providências relativas à
retirada e transporte dos bens arrematados, não aceitando reclamações ou desistências
decorrentes de omissão no exame e vistoria dos bens colocados em leilão.

6.2 - Não correrá por conta do Município de Planalto ou do Leiloeiro Oficial (mero
mandatário) despesas que recaírem sobre o bem arrematado, devidas após o lançamento
do edital de leilão, provenientes de multas, taxa de licenciamento, seguro obrigatório
DPVAT e de reativação de placas.

6.3. Não correrá por conta do Município de Planalto ou do Leiloeiro Oficial (mero

mandatário) despesas que recaírem sobre o bem arrematado, devidas após a

arrematação, provenientes de multas, taxa de licenciamento, seguro obrigatório DPVAT e

de reativação de placas.

'O
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6.4. Nâo se responsabiliza, o Leiloeiro Oficial (mero mandatário) nem o Município, sobre a

informação incorreta que consta no banco eletrônico de dados oficiais do órgão de trânsito:

O veículo que aponte a sua situação como "em circulação" ou "sucata", pode divergir do

real estado de conservação do bem (por fato alheio as atribuições do Leiloeiro

Oficial /Municipio). cabendo ao arrematante realizar as verificações prévias e

consequentemente regularizá-las.

6.4.1. Embora alguns veículos estejam em estado de sucata, ainda podem estar

cadastrados, junto ao órgão de trânsito, como veiculo "em circulação", cabe ao

arrematante, em sendo do seu interesse, efetuar a baixa do veículo para que o mesmo

passe a constar como sucata, devendo para tanto, observar a legislação pertinente para a

comercialização de peças de veiculos (art. 11 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro

e demais legislação aplicável).

6.4.2. Os veículos vendidos na qualidade de sucata serão entregues aos arrematantes no

estado em que se encontram, sem direito a expedição de nova documentação, sendo

expressamente proibida a sua circulação em via pública, cabendo aos interessados, antes

do leilão, conferirem a quantidade e qualidade de cada lote.

6.5. Cabe aos arrematantes arcarem com os custos relativos à desmontagem, retirada e

transporte do bem arrematado do local onde o mesmo se encontra, responsabilizando-se

civil, ambiental e criminalmente por eventual dano.

7 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1-0 pagamento deverá ser feito à VISTA de 100% (cem por cento) do valor
correspondente ao maior lance ofertado, e mais 5% (cinco por cento) do valor total como
comissão do Leiloeiro.

7.2 - Formas de Pagamento:

7.2.1 - O pagamento do valor do lance deverá ser realizado através de depósito bancário,
em moeda corrente nacional, ou transferência TED, DOC ou PIX), junto ao Banco do
Brasil (001), AG 4754-6 C/C 221111-4. de titularidade do Município de Planalto/PR (CNPJ
76.460.526/0001-16), cujo bem somente será liberado após sua compensação.
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7.3 — 0 pagamento do valor referente a comissão do Leiloeiro (5% sobre o valor do
arremate) deverá ser feito através de depósito, em moeda corrente nacional, ou
transferência (TED, DOC ou PIX - Chave 31.443.416/0001-08), junto ao Banco Nu Bank
0260, AG: 0001, C/C 82397834-1, em nome do leiloeiro oficial, Sr. JOACIR MONZON
POUEY, CNPJ n° 31.443.416/0001-08, devendo ser informado o número do CPF ou CNPJ
do depositante.

7-4 - Efetivado o depósito mencionado no item 7.3, o comprovante deverá ser enviado
para o seguinte e-mail: "joacir@monzonleiloes.com.br".

7.5 - As Notas de Venda em Leilão serão emitidas em nome do arrematante, mediante
apresentação de cópia da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência; ou da
' empresa da qual é proprietário, mediante cópia do cartão CNPJ e do Contrato Social. Não
será permitida emissão em nome de terceiro estranho ao ato da arrematação.

7.6 - Para arrematações efetivadas através do ambiente on-line, o leiloeiro encaminhará
ao arrematante a liquidação em até 48h.

7.7 - Efetivado os pagamentos dos valores de arrematação, os comprovantes deverão ser
enviados para o seguinte e-mail: joacir@monzonleiloes.com.br.

7.8 - O pagamento deverá ser realizado, em até 48 horas após o término do leilão. O
Leiloeiro Oficial está autorizado a utilizar dos meios legais para efetuar a cobrança dos
valores devidos pelo arrematante.

7.9 - Caso o arrematante não pague o bem arrematado no prazo previsto nos itens 7.2 a
^7.8 o mesmo será desclassificado e será aplicado ao mesmo o disposto no item 10.4 deste
edital.

8 - RETIRADA DOS BENS

8.1 - Os bens deverão ser retirados no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da
efetivação do pagamento, em horário das 9h às 16h, devendo apresentar a Nota Fiscal de
Venda em Leilão, ficando o Município de Planalto responsável para entrega dos bens. O
não comparecimento na data e dia acertado incorrerá em pagamento de estadia de R$
100.00 por dia, em prazo máximo de 30 dias.

8.1.1 - Findo o prazo acima (30 dias) da data agendada para a retirada dos bens os
mesmos serão revertidos para o Município de Planalto/PR não cabendo ao arrematante

qualquer indenização ou devolução da quantia paga em leilão inclusive a comissão do
leiloeiro.

)
t) í^'
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8.2 - A retirada dos bens ficará vinculada à compensação do pagamento, à integralização
de depósito bancário ou do pagamento do boleto bancário, para arrematações on-line, e à
apresentação da Nota de Venda em Leilão. Em hipótese alguma os bens serão retirados
sem a quitação dos valores ou a apresentação da nota de venda, e ou sem a quitação da
taxa de comissão do leiloeiro.

8.3 - No ato da retirada, o arrematante, ou a pessoa por ele autorizado, assinará o "Termo
de Entrega de Bens/Termo de Responsabilidade", em três vias, o referente à habilitação
legal para transporte e destinação dos mesmos.

8.4 - A retirada do bem por terceiros só será permitida mediante apresentação de
autorização do arrematante, por escrito, devidamente assinada e com firma reconhecida.

8.5 - O arrematante assumirá o risco no carregamento e transporte dos bens arrematados,
bem como as despesas decorrentes de sua retirada, assim como a verificação da
necessidade de óleo lubrificante e de combustível dos veículos e máquinas arrematados.

8.6 - E proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de
qualquer forma, negociar o veículo, antes da retirada de que trata este edital.

9-DAS PENALIDADES

9.1 - Estará sujeito ás sanções e penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e suas
alterações todo licitante que participar do Leilão, podendo a Administração, garantida
contraditório e ampla defesa, aplicar as sanções, prevista na legislação quando necessário
for.

^9.2 - Serão aplicáveis, ainda, as sanções previstas na Seção III, do Capítulo IV, da Lei n.
8.666/93, que trata dos Crimes e das Penas.

9.3 - Caso o arrematante não pague o bem arrematado no prazo previsto nos itens 7.1 a
7.8, o mesmo será desclassificado e será aplicado ao mesmo o disposto no item 10.4.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 — Os lotes serão vendidos e entregues no estado em que se encontrarem, não
cabendo ao Município de Planalto e nem ao Leiloeiro Público Oficial (mero mandatário),
responsabilidade por qualquer modificação ou alteração que venha a ser constatada na
constituição, composição ou funcionamento dos objetos leiloados, pressupondo o
oferecimento de lance o conhecimento das características e situações dos bens, ou o risco
consciente do arrematante, sem direito a reclamação posterior.

10.2 - A descrição dos lotes se sujeita a correções apregoadas no momento do leilão, ou
informadas mediante notas de "ERRATA", afixadas junto ao átho da Prefeitura Municipal

Or'-
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de PLANALTO/PR, para abertura de omissões ou eliminação de distorções acaso
verificadas.

10.3 — Após o lance aceito, nunca ao inferior da avaliação, o arrematante deverá
identificar-se fornecendo o nome, endereço e documentos, para emissão da Nota de
Venda em leilão.

10.4—Após o envio do lance através do portal não será mais possível a sua desistência ou
retirada, sendo o participante responsável por todas as informações por ela
disponibilizadas, inclusive sob o uso/fornecimento de seu login e sentia a terceiros, ficando
sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor. Não se admitirá desistência sob
alegação de que foi dado lance em lote equivocado e/ou descontiecimento das cláusulas
do presente edital.

10.4.1 - No caso de desistência e/ou inadimplência, o arrematante pagará uma multa
de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da arrematação destinada/revertida
ao Município de Planalto/PR, bem como ficará sujeito ás sanções legais
independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sendo inclusive devida a

comissão do leiloeiro.

10.4.2 - Em tiipótese alguma será devolvida a taxa de comissão do leiloeiro, a qual

será devida mesmo quando tiouver desistência da arrematação.

10.5 - Fica reservado ao Município de Planalto, não liberar os bens por preços inferiores

ao da avaliação.

10.6 - No ato da arrematação, o comprador aceitará todas as condições para aquisição,

constantes no presente Edital e não poderá alegar desconhecimento das condições, o qual

.foi amplamente distribuído, publicado no site oficial do Município, qual seja

https://www.planalto.pr.gov.br/ como na página oficial do leiloeiro contratado, qual seja

https://www.monzonleiloes.com.br/

10.7 - O Município de Planalto entregará os bens com a sua documentação, IPVA, multas,

seguro obrigatório e taxas em dia. Outras despesas de transferências, IPVA, taxas e outras

vencidas após a data do leilão, correrão por conta do arrematante, não havendo o que se
falar de responsabilidade pelo Leiloeiro Público Oficial.

10.8 - A participação do licitante nos lances implica na aceitação incondicional de todas as
normas e regulamentos deste Leilão, obrigando-se o arrematante a acatar de forma

definitiva e Irrecorrível às condições aqui estabelecidas.

10.9 - O Município de Planalto e o Leiloeiro não respondem por ICMS de contribuinte para
emitir Nota Fiscal de entrada ou providenciar a guia de recolhimento (GR/PR) junto ao fisco
estadual, sob pena de multa e apreensão do bem pela fiscalização. Os impostos que
venham a incidir sobre o leilão são de responsabilidade do arrematante.

7
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10.10 — De acordo com a legislação em vigor, o veículo sinistrado está sujeito a vistoria
pelos órgãos competentes (INMETRO/DFRV), cujas despesas correrão por conta do
arrematante.

10.11 — Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas antes ou durante da realização do
leilão, pois não serão aceitas reclamações posteriores. Os casos omissos no presente
edital serão resolvidos nos termos da legislação vigente.

10.12 - Ao Prefeito Municipal cabe o direito de revogar ou anular, em despacho
fundamentado, o presente Leilão, nos casos previstos em lei, sem que aos participantes
caiba qualquer indenização por parte do Município ou do Leiloeiro Oficial (mero
mandatário), bem como retirar do leilão, quaisquer dos lotes, o qual informará os motivos
na ata de encerramento do evento.

10.13 - Esclarecimentos relativos á presente licitação e às condições para atendimento

das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados

quando solicitado formalmente ao Setor de Licitação, ou através do e-mail

licitacao@planalto.pr.gov.br, ou através do Telefone 46 35558100.

10.14. - Ficam os interessados cientes de que o leiloeiro público oficial, detém a pena

liberdade de alterar o incremento (valor mínimo que será somado ao lance anterior)

quantas vezes se mostrar necessário para a melhor condução do ato.

10.15 - Faculta-se ao leiloeiro a realizar eventual reabertura de lote, apenas quando

autorizado pela administração pública

11 - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS

11.1. Qualquer cidadão ou interessado poderá impugnar os termos do edital, no prazo de

até 02 dias úteis antes da data fixada para o leilão, nos termos do art. 41, § 2° da Lei

8.666/93.

11.2. Não serão conhecidas as impugnações feitas de forma intempestiva.

11.3. As impugnações deverão ser protocoladas via protocolo geral no endereço da sede
da Prefeitura do Município de Planalto/PR ou através do e-mail

licitacao@planalto.pr.gov.br. As quais serão respondidas pela comissão de licitações do
município de Planalto/PR no prazo de até 24 horas.

11.4. Dos atos da Administração caberá recurso, por parte de qualquer licitante, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis a contar da lavratura da ata do leilão.

11.6. O recurso será dirigido, por escrito, à autoridade superior municipal, por intermédio
da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
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(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contado do recebimento do recurso.

12-DO FORO

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema, Estado do Paraná, para solucionar
eventuais litígios, com prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Planalto - Pr, 05 de agosto de 2022.

C ■ j)0
LUIZ CARLOS BONI

PREFEITO MUNICIPAL

JOACIR MONZON POUEY

LEILOEIRO OFICIAL
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ANEXO I - DA RELAÇÃO DOS BENS

DISCRIMINAÇÃO

AUTOMÓVEL MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN LTZ 1.8
AT, combustível gasolina, cor branca, ano de fabricação 2017,
ano modelo

2017, placa BBQ-1151. renavam n° 01131686281, chassi n°
9BGJC7520JB171514. Vendido no estado que se encontra.
AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, cor
vermelho, ano fabricação, 2009, ano modelo, 2010, Placa
ARR-0635, renavam n° 00161208835, chassi n°
9BD15802AA6331215. Vendido no estado que se encontra.
AUTOMÓVEL MARCA GM, MODELO VECTRA
EXPRESSION, combustível gasolina, cor branca, ano de
fabricação 2007, ano modelo 2008, placa IAF-0499, renavam
n° 942844874, chassi n° 9BGAD69W08B149796. Vendido no

estado que se encontra.
AUTOMÓVEL MARCA VOLKSW AGEM, MODELO GOL 1.0,
combustível gasolina, cor cinza, ano de fabricação 2006, ano
modelo 2007, placa KZU-7359, renavam n° 0090814020,
chassi n° 9BWCA05X44T172753. Vendido no estado que se
encontra
AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO PALIO EDX,
combustível gasolina, cor cinza, ano de fabricação 1996, ano
modelo 1997, placa LYR-3819, renavam n° 00660785862,
chassi n° 9BD178226T0079485. Vendido no estado que se
encontra.

PASSAGEIRO ÔNIBUS marca VOLVO, modelo B12 400 6X2,

combustível diesel, cor branca, ano de fabricação 1998, ano

modelo 1998, placa GVH-8D10, renavam n° 00701263342,

chassi n° 9BVR2FL10WE350799. Vendido no estado que se

encontra.

VALOR

R$ 38.000,00

R$ 8.000,00

R$ 4.500,00

R$ 4.500,00

R$ 2.000,00

R$ 16.000,00

AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO UNO MILLLE WAY
FIRE, combustível álcool/ gasolina, cor branca, ano de

fabricação 2013, ano modelo 2013, placa AXH-7247, renavam

n° 00565326848, chassi n° 98D15844D6867691. Vendido no

estado que se encontra.

R$ 10.000,00

VAN PASSAGEIRO marca MERCEDES BEN2, modelo R$80.000,00
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SPRINTER 515 CDI, ano de fabricação 2013, ano modelo
2014, combustível díesel, cor PRATA, placas AYS-5491,
RENA VAN 01015924368, chassi 8AC906657EE091643.
Vendido no estado em que se encontra.

09 AMBULÂNCIA marca l/MERCEDES BENZ, modelo
SPRINTER, combustível diesel, cor BRANCA, ano de
fabricação 2014, ano modelo 2015, placa BAE-6140, renavan
n°001069044170, chassi n° 8AC906633FE102432. Vendido
no estado que se encontra.

10 TRATOR DE PNEUS marca M ASSEY FERGUSON, modelos
86H, diesel, cor amarela, ano de fabricação 1992/1992,
número de série 5483. Vendido no estado em que se
encontra.

11 PÁ CARREGADEIRA, MARCA CATERPILLAR, modelo 924G,
combustível diesel, cor amarela, ano de fabricação 1997, ano

modelo 1997, chassi r\° *CAT0924GPAAB00458*. Vendido no

estado que se encontra.

12 PÁ CARREGADEIRA, MARCA JCB, modelo 422ZX,
combustível diesel, cor amarela, ano de fabricação 2017, ano

modelo 2018, chassi n° SOR422ZOLJ2320466. Vendido no

estado que se encontra.

113 PÁ CARREGADEIRA, MARCA NEW HOLLAND, modelo 12B,
combustível DIESEL, cor amarela, ano de fabricação 2009,

ano modelo 2009, chassi n° N9AE10853. Vendido no estado

que se encontra

14 VEÍCULO DE CARGA/ AMBULÂNCIA, MARCA RENAULT
MODELO MASTER, placas: ALT-5823, chassi: renavam;

827868537, combustível: diesel, categoria: oficial, cor: branca,

ano de fabricação 2004 modelo 2004. vendido no estado que

se encontra.

R$ 60.000,00

R$ 20.000,00

R$ 68.000,00

R$ 95.000,00

R$ 50.000,00

R$ 18.000,00

ÔNIBUS VW /15.190 RURAL ESCOLAR - ORE 2 MÉDIO,
chassi n° 9532E82WXDR327030, cor amarelo fnde,

combustível diesel, ano/modelo-2013/2013, placa AXA-3655,

renavan n° 00543425886. Vendido no estado que se encontra.

R$ 50.000,00
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16 ÔNIBUS VW /15.190 RURAL ESCOLAR - ORE 2 MÉDIO,
chassi n° 9532E82WI DR326042, cor amarelo fnde,
combustível diesel, ano/modelo-2013/2013, placa AXC-9374,
renavan n° 00550465774. Vendido no estado que se encontra.

R$ 50.000,00

17 MICRO-ONIBUS, MARCA IVECO MARCA CI1YCLASS
70C17 Rural Escolar ORE 1, combustível diesel, cor amarelo,
ano de fabricação 2013, ano modelo 2013, placa axh-0253,
renavan n° 00559833644, chassi n® 93ZL68C01D8451637.

Vendido no estado que se encontra.

R$ 40.000,00

18 CAÇAMBA FACHÍNNI, para caminhão toco, em ferro, com
capacidade de carga de 05 (cinco) cúbicos, ano 2009, sem
bomba, sem tomada de força e sem tampa traseira, no estado
em que se encontra.

R$ 3.000,00

19 Sucata de Automóvel, marca GM, modelo OMEGA GI.S, cor

branca, ano fabricação 1997, ano modelo 1997. Sucata sem

direito a documento.

Sucata de Automóvel, marca GM, modelo CORSA MILENIUN,

cor preta, ano fabricação 2001, ano modelo 2002. Sucata sem

direito a documento.

R$ 3.000,00

Sucata de Automóvel, marca FORO, modelo ESCORT 1.8GL,

cor branca, ano fabricação 1996, ano modelo 1996. Sucata

sem direito a documento.

20 COMPACTADOR DE LIXO, MARCA LIBRELATO, cor branca,

ano fabricação 2010, ano modelo 2010, N° Série 116R0127.

R$ 3.000,00

21 TERRACEADOR DE BASE LARGA E EMBUTIDOS 22 discos R$ 12.500,00

22 CENTRIFUGA Fan AS modelo LS-4 serie 396 bivolt -

ANALISADOR DE BIOQUÍMICA Biopius 2000 - AGITADOR
EVLAB EV 020 -BANHO MARIA Kacil BM 02 - AGITADOR

ORBITAL Mod 255 Fanen - CONTADOR DE CÉLULAS

SANGÜÍNEAS CCS 02 Kacil -BANHO MARIA Eviab EV015 -

CONTADOR DE CÉLULAS Sysmex KX-21N N S A5375 -
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Visioaire Modelo AS098-1

R$ 950,00

12
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23 CARRINHO ASPIRADOR URBANO com capacidade de 120
litros, com mangueira flexível em PVC para sugar.

R$ 300,00

24 CARRINHO ASPIRADOR URBANO com capacidade de 120
litros, com mangueira flexível em PVC para sugar.

R$ 300,00

25 CARRINHO ASPIfRADOR URBANO com capacidade de 120
litros, com mangueira flexível em PVC para sugar.

R$ 300,00

26 CADEIRA DENTISTA R$ 150,00

TOTAL R$ 637.500,00

13
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PARECER jurídico

RELATÓRIO

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Procurador Jurídico do processo administrativo referente à
reaiização de leiião de bens móveis deciarados como inservíveis peio Município de Pianalto-
PR.

De acordo com a solicitação datada de 09 de junho de 2022, termo de avaliação
sem data e termo de referência datado de 04 de agosto de 2022, a Administração Municipal
declarou como inservíveis diversos bens móveis de propriedade do Município de Pianaito-PR,
apresentando justificativa para tanto em razão do aito custo e freqüência de manutenção dos
bens e a ausência de depósito adequado para os mesmos, afirmando a necessidade de
aquisição de bens novos para atender às necessidades municipais.

Diante disso, fora elaborado o editai de leiião.

Primeiramente, o presente processo necessita ser paginado.

Destaque-se que a alienação de bens
móveis inservíveis para a Administração encontra-se prevista nos artigos 17, I e II,
e 22, § 50, ambos da Lei n® 8.666/1993, disciplinam que:

"A/t. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de
avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos,
inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de
licitação
na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
(...)
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada
esta

nos seguintes casos:

"A/t. 22.

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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§ 5° Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a
venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis
prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor
da avaliação.

Já o artigo 53 da Lei 8666/93 assim dispõe:

Art. 53, O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado
pela Administração, procedendo-se na forma da legisiação pertinente.
§ Io Todo bem a ser leiioado será previamente avaliado pela Administração
para fixação do preço mínimo de arrematação.
§ 2o Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido
no editai, não inferior a 5% (cinco por cento) e, após a assinatura da
respectiva ata lavrada no local do leilão. Imediatamente entregues ao
arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo
estipuiado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da
Administração o valor já recolhido.

Denota-se dos autos que encontra-se encartado no termo de referência
a devida justificativa, bem como a avaliação necessária, a qual fora realizada por
comissão previamente constituída.

Ocorre que não há critérios específicos para a avaliação de como se
chegou ao valor de cada bem que será leiloado.

Desta feita, deve ser adequada a avaliação, com a exposição dos
critérios ensejadores da fixação do preço lançado no termo de avaliação.

De outra banda, em relação aos demais requisitos necessários ao leilão,
em especial a minuta editalída, denoto que a mesma encontra-se em consonância
com os ditames legais.

Assim, uma vez sanadas as Incongruências acima apontadas,
entendo pela viabilidade do andamento do leilão na forma proposta.

É o parecer que submeto à consideração superior.
Planalto/PR, 10 de agosto de 2022.

JOÃO ANDE^^N KLAUCK
Procurador Jurídico 1- OAB/PR n. 61.323

PARECER jurídico 2

3 J j B



•tüYííi'

MUNICÍPIO DE

PLANALTO
mm AmA Mt»/

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR AO PROCESSO LICITATÓRIO

Em atenção ao parecer jurídico exarado pelo Sr. João Anderson Klauck, esta
comissão de licitações busco obter as informações necessárias para complementar
a composição da obtenção dos valores informados no termo de avaliação.

Pela equipe de avaliação, foi informado que utilizou-se como base a
experiência de outros profissionais que também foram consultados, como
garagistas, mecânicos, que em consulta informal e verbal, ofereceram suporte
necessário à avaliação.

Em alguns casos foi utilizado como base a tabela fipe como base, buscando-
se chegar ao máximo próximo à tabela fipe, considerando o estado de conservação,
o grande desgaste e as avarias que sabidamente os objetos possuem.

Com isso, e contando com o kno\A/ hall dos avaliadores, chegou-se ao valor
final apresentado no termo de avaliação.

Sem mais, passamos assinada a presente declaração.

Planalto - Pr, 11 de agosto de 2022.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI

Presidente da CPL Cfe Portaria 122/2022

/  C^^R AUGUSTO SOARES
^^bro da CPL Cfe Portaria 122/2022

FERNANDO LUCIETTO

Membro da CPL Cfe Portaria 122/2022
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

PlanaltoPr., 11 de agosto de 2022.

DE:

PARA:

Luiz Carlos Boni

Pregoeira/Comissão de Licitações/ Leiloeiro

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, Autorizo a
Licitação sob a Modalidade LEILÃO, objetivando a venda por licitação, na modalidade
LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE, de veículos automotores de via terrestre e bens móveis,
considerados inservíveis para a Administração Pública Municipal, no estado que se
encontram, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a
Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e Lei
Complementar rf 147, de 7 de agosto de 2014 o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de
26/06/2007, e demais disposições legais.

Leiloeiro Púbüco Oficial, JOACIR MONZON POUEY devidamente
matriculado perante a JUCEPAR sob n° 295.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

io í3 l ^ fdT
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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EDITAL DE LEILÃO N°. 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 08/2022

LEILÃO SIMULTÂNEO (PRESENCIAL E ONLINE)

1 - PREÂMBULO

1.1. O Município de Planalto, através da Comissão Permanente de Licitação, em
conformidade com Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais
legislações aplicáveis, torna pública a realização de LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE, em
tempo real, para alienação de veículos e bens inservíveis de propriedade do Município de

Planalto, do tipo maior lance de cada lote, por meio do Leiloeiro Público Oficial, JOACIR
MONZON POUEY devidamente matriculado perante a JUCEPAR sob n° 295,
objetivando a venda de bens inservíveis para a Administração.

1.2. O presente edital encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações,
conforme endereço no preâmbulo, e será retirado no site do Município de Planalto, ou
ainda solicitado pelo e-mail joacir@monzonleiloes.com.br, assim como se encontra
disponível no sítio eletrônico do Sr. Leiloeiro https://\A/w\A/.monzonleiloes.com.br/.

2-OBJETO

2.1 O presente edital tem por objeto a venda por licitação, na modalidade LEILÃO
PRESENCIAL E ONLINE, de veículos automotores de via terrestre e bens móveis,

considerados inservíveis para a Administração Pública Municipal, no estado que se

encontram.

3 - PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO PRESENCIAL

3.1 - Poderão participar do leilão pessoas físicas devidamente cadastradas em situação
regular no cadastro de pessoa física - CPF/MF, devendo apresentar documento de
identificação pessoal com foto e comprovante de endereço.

3.2 - Poderão participar do leilão pessoas jurídicas devidamente constituídas e inscritas no
CNPJ/MF, devendo ser representada por sócio administrador, o qual deverá apresentar
cópia autenticada do contrato social e alterações se houver, ou por meio de procurador,
desde que apresente instrumento de procuração com finalidade específica de participação
no leilão, com firma reconhecida e apresente, igualmente, cópia autenticada do contrato
social e alterações se houver.

3
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~ O® documentos referidos nos itens anteriores deverão ser exibidos no original ou por
qualquer processo de fotocópia, que deverá estar devidamente autenticada por cartório ou
por servidor da Administração, ou estar publicado em qualquer órgão da imprensa oficial.

3.4. — Para participar da sessão pública presencial o cadastro poderá ser realizado
pessoalmente no ato da sessão do leilão.

3.5 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo
a sanção prevista no inciso III ou iV do art. 87 Lei n° 8666/93.

3.6 - Não poderão participar do certame: (I) os servidores em exercício junto ao Município
de Planalto; (II) os menores de 18 (dezoito) anos, não emancipados; (III) os membros da
Equipe do Leiloeiro;

3.7 - O leilão será realizado no dia 02/09/2022 a partir das OShOOmin, na prefeitura
Municipal de Planalto, sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, e de forma

simultânea no sítio eletrônico do leiloeiro www.monzonleiloes.com.br.

4 - PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO ELETRÔNICO

4.1 - Será admitida oferta de lances de forma presencial e eletrônica por meio do sítio

eletrônico https://www.monzonleiloes.com.br/. para tanto, os interessados em participar do

leilão deverão se cadastrar previamente no sítio eletrônico

https://www.monzonleiloes.com.br/. observando as regras ali estabelecidas e aceitando as

condições de vendas previstas para o certame.

4.2 - O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para a participação da forma

online.

4.3 - O cadastro deve ser feito, com pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de

antecedência ao leilão, para análise dos dados do cadastro e confirmação da participação.

4.4 - O leilão será realizado no dia 02/09/2022 a partir das OShOOmin. no sítio

eletrônico https://www.monzonleiloes.com.br/.

4.5 -. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do

interessado ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a

realização das transações inerentes ao Leilão Eletrônico. Não é permitida a alteração de

dados cadastrais para o respectivo leilão objeto do presente edital após a efetivação do

lance.

4.6. A participação no Leilão Eletrônico dar-se-á por melo da digitação do login e senha

privativa do interessado, cabendo ao mesmo, responsabilidade por qualquer transação

efetuada ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, à Plataforma

o
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Brasileira dos Leilões, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso Indevido
da senha, ainda que por terceiros.

4.7 - Os lances recebidos poderão ser cobertos por lance imediatamente superior,
conforme incremento e temporização mínimos definido pelo leiloeiro, durante o leilão,
podendo ambos sofrerem alterações durante o ato, para eventual cobertura. Não havendo
lance superior, o sistema/leiloeiro encerrará a contagem e será definido o arrematante.

5-VISITAÇÃO

5.1 - Os bens, objeto da presente leilão, poderão ser vistoriados e examinados entre os

dias 08/08/2022 à 01/09/2022 no horário das 08H ás 11h 30min e das 14h até às 17h.

Tendo em vista que os itens objetos do presente leilão encontram-se depositados em

locais distintos, os interessados na vistoria e exame dos referidos itens, devem entrar em

contato com o Departamento de Licitação do Municipio de Planalto para agendamento e

posterior acompanhamento dos servidores municipais responsáveis para a vistoria e

exame, pelo telefone 46 35558100, ou através do e-mail qabinete@Planalto.pr.qov.br.

4.2. É de responsabilidade dos interessados o deslocamento até o local onde estão

depositados os bens para vistoria.

4.3. Para maiores informações, entrar em contato com o Setor de Licitação através do

Telefone 46 35558100 ou através do e-mall licitacao@planalto.pr.gov.br.

6 - ESTADO DOS BENS

6.1 - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não

cabendo ao Município de Planalto ou ao Leiloeiro Oficial, qualquer responsabilidade quanto

a defeitos, vicios ocultos, consertos, taxas, impostos, bem como providências relativas á
retirada e transporte dos bens arrematados, não aceitando reclamações ou desistências
decorrentes de omissão no exame e vistoria dos bens coiocados em leilão.

6.2 - Não correrá por conta do Município de Planalto ou do Leiloeiro Oficiai (mero
mandatário) despesas que recaírem sobre o bem arrematado, devidas após o lançamento

do edital de leilão, provenientes de multas, taxa de licenciamento, seguro obrigatório
DPVAT e de reativação de placas.

6.3. Não correrá por conta do Municipio de Planalto ou do Leiloeiro Oficial (mero

mandatário) despesas que recaírem sobre o bem arrematado, devidas após a

arremataçào, provenientes de multas, taxa de licenciamento, seguro obrigatório DPVAT e

de reativação de placas.
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6.4. Não se responsabiliza, o Leiloeiro Oficial (mero mandatário) nem o Município, sobre a
informação incorreta que consta no banco eletrônico de dados oficiais do órgão de trânsito:
O veículo que aponte a sua situação como "em circulação" ou "sucata", pode divergir do

real estado de conservação do bem (por fato alheio as atribuições do Leiloeiro

/Município), cabendo ao arrematante realizar as verificações prévias e
consequentemente regularizá-las.

6.4.1. Embora alguns veículos estejam em estado de sucata, ainda podem estar

cadastrados, junto ao órgão de trânsito, como veículo "em circulação", cabe ao

arrematante, em sendo do seu interesse, efetuar a baixa do veículo para que o mesmo

passe a constar como sucata, devendo para tanto, observar a legislação pertinente para a

comercialização de peças de veículos (art. 11 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro

e demais legislação aplicável).

6.4.2. Os veículos vendidos na qualidade de sucata serão entregues aos arrematantes no

estado em que se encontram, sem direito a expedição de nova documentação, sendo

expressamente proibida a sua circulação em via pública, cabendo aos interessados, antes

do leilão, conferirem a quantidade e qualidade de cada lote.

6.5. Cabe aos arrematantes arcarem com os custos relativos à desmontagem, retirada e

transporte do bem arrematado do local onde o mesmo se encontra, responsabílizando-se

civil, ambiental e criminalmente por eventual dano.

7 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1-0 pagamento deverá ser feito à VISTA de 100% (cem por cento) do valor
correspondente ao maior lance ofertado, e mais 5% (cinco por cento) do valor total como
comissão do Leiloeiro.

7.2 - Formas de Pagamento:

7.2.1 - O pagamento do valor do lance deverá ser realizado através de depósito bancário,
em moeda corrente nacional, ou transferência TED, DOC ou PIX), junto ao Banco do
Brasil (001), AG 4754-6 C/C 221111-4, de titularidade do Município de Planalto/PR (CNPJ
76.460.526/0001-16), cujo bem somente será liberado após sua compensação.
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7.3 - O pagamento do valor referente a comissão do Leiloeiro (5% sobre o valor do
arremate) deverá ser feito através de depósito, em moeda corrente nacional, ou
transferência (TED, DOC ou PIX - Chave 31.443.416/0001-08). junto ao Banco Nu Bank
0260, AG: 0001, C/C 82397834-1, em nome do leiloeiro oficial, Sr. JOACIR MONZON
POUEY, CNPJ n° 31.443.416/0001-08, devendo ser informado o número do CPF ou CNPJ

do depositante.

7.4 - Efetivado o depósito mencionado no item 7.3, o comprovante deverá ser enviado

para o seguinte e-mail: "joaclr@monzonleiloes.com.br".

7.5 - As Notas de Venda em Leilão serão emitidas em nome do arrematante, mediante

apresentação de cópia da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência; ou da

empresa da qual é proprietário, mediante cópia do cartão CNPJ e do Contrato Social. Não

será permitida emissão em nome de terceiro estranho ao ato da arrematação.

7.6 - Para arrematações efetivadas através do ambiente on-line, o leiloeiro encaminhará

ao arrematante a liquidação em até 48h.

7.7 - Efetivado os pagamentos dos valores de arrematação, os comprovantes deverão ser

enviados para o seguinte e-mail: joacir@monzonleiloes.com.br.

7.8 - O pagamento deverá ser realizado, em até 48 horas após o término do leilão. O
Leiloeiro Oficial está autorizado a utilizar dos meios legais para efetuar a cobrança dos
valores devidos pelo arrematante.

7.9 - Caso o arrematante não pague o bem arrematado no prazo previsto nos itens 7.2 a

7.8 o mesmo será desclassificado e será aplicado ao mesmo o disposto no item 10.4 deste

edital.

8 - RETIRADA DOS BENS

8.1 - Os bens deverão ser retirados no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da

efetivação do pagamento, em horário das 9h às 16h, devendo apresentar a Nota Fiscal de
Venda em Leilão, ficando o Município de Planalto responsável para entrega dos bens. O
não comparecimento na data e dia acertado incorrerá em pagamento de estadia de R$
100.00 por dia, em prazo máximo de 30 dias.

8.1.1 - Findo o prazo acima (30 dias) da data agendada para a retirada dos bens os
mesmos serão revertidos para o Município de Planalto/PR não cabendo ao arrematante

qualquer indenização ou devolução da quantia paga em leilão inclusive a comissão do

leiloeiro.
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8.2 - A retirada dos bens ficará vinculada à compensação do pagamento, à integralizaçâo
de depósito bancário ou do pagamento do boleto bancário, para arrematações on-line, e à
apresentação da Nota de Venda em Leilão. Em hipótese alguma os bens serão retirados
sem a quitação dos valores ou a apresentação da nota de venda, e ou sem a quitação da
taxa de comissão do leiloeiro.

8.3 - No ato da retirada, o arrematante, ou a pessoa por ele autorizado, assinará o "Termo
de Entrega de Bens/Termo de Responsabilidade", em três vias. o referente à habilitação
legal para transporte e destinação dos mesmos.

8-4 - A retirada do bem por terceiros só será permitida mediante apresentação de
autorização do arrematante, por escrito, devidamente assinada e com firma reconhecida.

8.5 — O arrematante assumirá o risco no carregamento e transporte dos bens arrematados,
bem como as despesas decorrentes de sua retirada, assim como a verificação da
necessidade de óleo lubrificante e de combustível dos veículos e máquinas arrematados.

8.6 - É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de
qualquer forma, negociar o veículo, antes da retirada de que trata este edital.

9-DAS PENALIDADES

9.1 - Estará sujeito ás sanções e penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e suas
alterações todo licitante que participar do Leilão, podendo a Administração, garantida
contraditório e ampla defesa, aplicar as sanções, prevista na legislação quando necessário
for.

9.2 - Serão aplicáveis, ainda, as sanções previstas na Seção
8.666/93, que trata dos Crimes e das Penas.

I, do Capítulo IV, da Lei n.

9.3 - Caso o arrematante não pague o bem arrematado no prazo previsto nos itens 7.1 a
7.8, o mesmo será desclassificado e será aplicado ao mesmo o disposto no item 10.4.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 - Os lotes serão vendidos e entregues no estado em que se encontrarem, não
cabendo ao Município de Planalto e nem ao Leiloeiro Público Oficial (mero mandatário),
responsabilidade por qualquer modificação ou alteração que venha a ser constatada na
constituição, composição ou funcionamento dos objetos leiloados, pressupondo o
oferecimento de lance o conhecimento das características e situações dos bens, ou o risco
consciente do arrematante, sem direito a reclamação posterior.

10.2 - A descrição dos lotes se sujeita a correções apregoadas no momento do leilão, ou
informadas mediante notas de "ERRATA", afixadas junto ao átrio da Prefeitura Municipal
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de PLANALTO/PR, para abertura de omissões ou eliminação de distorções acaso
verificadas.

10.3 - Após o lance aceito, nunca ao inferior da avaliação, o arrematante deverá
identificar-se fornecendo o nome, endereço e documentos, para emissão da Nota de
Venda em leilão.

10.4- Após o envio do lance através do portal não será mais possível a sua desistência ou
retirada, sendo o participante responsável por todas as informações por ela
disponibilizadas, inclusive sob o uso/fornecimento de seu login e senha a terceiros, ficando
sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor. Não se admitirá desistência sob

alegação de que foi dado lance em lote equivocado e/ou desconhecimento das cláusulas

do presente edital.

10.4.1 - No caso de desistência e/ou inadimplência, o arrematante pagará uma multa

de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da arrematação destinada/revertida

ao Município de Planalto/PR, bem como ficará sujeito às sanções legais

independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sendo inclusive devida a

comissão do leiloeiro.

10.4.2 - Em hipótese alguma será devolvida a taxa de comissão do leiloeiro, a qual

será devida mesmo quando houver desistência da arrematação.

10.5 - Fica reservado ao Município de Planalto, não liberar os bens por preços inferiores

ao da avaliação.

10.6 - No ato da arrematação, o comprador aceitará todas as condições para aquisição,

constantes no presente Edital e não poderá alegar desconhecimento das condições, o qual

foi amplamente distribuído, publicado no site oficial do Município, qual seja

https://www.planalto.pr.qov.br/ como na página oficial do leiloeiro contratado, qual seja

https://wvtfw.monzonleiioes.com.br/

10.7 - O Município de Planalto entregará os bens com a sua documentação, IPVA, multas,
seguro obrigatório e taxas em dia. Outras despesas de transferências. IPVA, taxas e outras

vencidas após a data do leilão, correrão por conta do arrematante, não havendo o que se
falar de responsabilidade pelo Leiloeiro Público Oficial.

10.8 - A participação do licitante nos lances implica na aceitação incondicional de todas as

normas e regulamentos deste Leilão, obrigando-se o arrematante a acatar de forma

definitiva e irrecorrível às condições aqui estabelecidas.

10.9 - O Município de Planalto e o Leiloeiro não respondem por ICMS de contribuinte para
emitir Nota Fiscal de entrada ou providenciar a guia de recolhimento (GR/PR) junto ao fisco
estadual, sob pena de multa e apreensão do bem pela fiscalização. Os impostos que
venham a incidir sobre o leilão sâo de responsabilidade do arrematante.
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10.10 - De acordo com a legislação em vigor, o veiculo sinistrado está sujeito a vistoria
pelos órgãos competentes (INMETRO/DFRV), cujas despesas correrão por conta do
arrematante.

10.11 - Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas antes ou durante da realização do
leilão, pois não serão aceitas reclamações posteriores. Os casos omissos no presente
edital serão resolvidos nos termos da legislação vigente.

10.12 - Ao Prefeito Municipal cabe o direito de revogar ou anular, em despacho

fundamentado, o presente Leilão, nos casos previstos em lei, sem que aos participantes

caiba qualquer indenização por parte do Município ou do Leiloeiro Oficial (mero

mandatário), bem como retirar do leilão, quaisquer dos lotes, o qual informará os motivos
na ata de encerramento do evento.

10.13 - Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados
quando solicitado formalmente ao Setor de Licitação, ou através do e-mail
licitacao@planalto.pr.gov.br, ou através do Telefone 46 35558100.

10.14. - Ficam os interessados cientes de que o leiloeiro público oficial, detém a pena
liberdade de alterar o incremento (valor mínimo que será somado ao lance anterior)
quantas vezes se mostrar necessário para a melhor condução do ato.

10.15 - Faculta-se ao leiloeiro a realizar eventual reabertura de lote, apenas quando
autorizado pela administração pública

11 - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS

11.1. Qualquer cidadão ou interessado poderá impugnar os termos do edital, no prazo de
até 02 dias úteis antes da data fixada para o leilão, nos termos do art. 41, § 2° da Lei
8.666/93.

11.2. Não serão conhecidas as impugnações feitas de forma intempestiva.

11.3. As impugnações deverão ser protocoladas via protocolo geral no endereço da sede
da Prefeitura do Município de Planalto/PR ou através do e-mail
licitacao@planalto.pr.gov.br. As quais serão respondidas pela comissão de licitações do
município de Planalto/PR no prazo de até 24 horas.

11.4. Dos atos da Administração caberá recurso, por parte de qualquer licitante, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis a contar da lavratura da ata do leilão.

11.6. O recurso será dirigido, por escrito, á autoridade superior municipal, por intermédio
da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
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(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contado do recebimento do recurso.

12-DO FORO

~  eleito o Foro da Comarca de Capanema, Estado do Paraná, para solucionar
eventuais litígios, com prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Planalto - Pr, 11 de agosto de 2022.

llfll
LUIZ CARLOS BONI

PREFEITO MUNICIPAL

JOACIR MONZON POUEY

LEILOEIRO OFICIAL

9
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ANEXO I - DA RELAÇÃO DOS BENS

DISCRIMINAÇÃO

AUTOMÓVEL MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN LTZ 1.8
AT, combustível gasolina, cor branca, ano de fabricação 2017,
ano modelo
2017, placa BBQ-1151. renavam n° 01131686281, chassi n°
9BGJC7520JB171514. Vendido no estado que se encontra.
AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, cor
vermelho, ano fabricação, 2009, ano modelo, 2010. Placa
ARR-0635, renavam n° 00161208835, chassi n°
9BD15802AA6331215. Vendido no estado que se encontra.
AUTOMÓVEL MARCA GM, MODELO VECTF7A
EXPRESSION, combustível gasolina, cor branca, ano de
fabricação 2007, ano modelo 2008, placa IAF-0499, renavam
n° 942844874, chassi n° 9BGAD69W08B149796. Vendido no
estado que se encontra.
AUTOMÓVEL MARCA VOLKSW AGEN, MODELO GOL 1.0,
combustível gasolina, cor cinza, ano de fabricação 2006, ano
modelo 2007, placa KZU-7359, renavam n° 0090814020,
chassi n° 9BWCA05X44T172753. Vendido no estado que se
encontra
AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO PÃOÕ ÊD^
combustível gasolina, cor cinza, ano de fabricação 1996, ano
modelo 1997, placa LYR-3819, renavam n° 00660785862,
chassi n° 9BD178226T0079485. Vendido no estado que se
encontra.
PASSAGEIRO ÔNIBUS marca VOLVO, modelo BI2 400 6X2,
combustível diesel, cor branca, ano de fabricação 1998, ano
modelo 1998, placa GVH-8D10, renavam n° 00701263342,
chassi n° 9BVR2FL10WE350799. Vendido no estado que se
encontra.

VALOR

R$ 38.000,00

R$ 8.000,00

R$ 4.500,00

R$ 4.500,00

R$ 2.000,00

R$ 16.000,00

AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO UNO MILLLE WAY
FIRE, combustível álcool/ gasolina, cor branca, ano de
fabricação 2013, ano modelo 2013, placa AXH-7247, renavam
n° 00565326848, chassi n° 98D15844D6867691. Vendido no
estado que se encontra.

R$ 10.000,00

VAN PASSAGEIRO marca MERCEDES BENZ, modelo R$ 80.000,00
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SPRINTER 515 CDI, ano de fabricação 2013, ano modelo
2014, combustível diesel. cor PF5ATA, placas AYS-5491.
RENA VAN 01015924368, chassi 8AC906657EE091643.

Vendido no estado em que se encontra.

AMBULÂNCIA marca l/MERCEDES BENZ, modelo
SPRINTER, combustível diesel, cor BRANCA, ano de

fabricação 2014, ano modelo 2015, placa BAE-6140, renavan

n°001069044170, chassi n° 8AC906633FE102432. Vendido

no estado que se encontra.

R$ 60.000,00

TRATOR DE PNEUS marca M ASSEY FERGUSON, modelos

86H, diesel, cor amarela, ano de fabricação 1992/1992,

número de série 5483. Vendido no estado em que se

encontra.

PÁ CARREGADEIRA, MARCA CATERPILLAiR, modelo 924G,
combustível diesel, cor amarela, ano de fabricação 1997, ano

modelo 1997, chassi n° *CAT0924GPAAB00458*. Vendido no

estado que se encontra.

PÁ CARREGADEIRA, MARCA JCB, modelo 422ZX,
combustível diesel, cor amarela, ano de fabricação 2017, ano

modelo 2018, chassi n° SOR422ZOLJ2320466. Vendido no

estado que se encontra.

PÁ CARREGADEIÍRA, MARCA NEW HOLLAND, modelo 12B,
combustível DIESEL, cor amarela, ano de fabricação 2009,

ano modelo 2009, chassi n° N9AE10853. Vendido no estado

que se encontra

VEÍCULO DE CARGA/ AMBULÂNCIA, MARCA RENAULT
MODELO MASTER, placas: ALT-5823, chassi: renavam:

827868537, combustível: diesel, categoria: oficial, cor: branca,

ano de fabricação 2004 modelo 2004. vendido no estado que

se encontra.

ÔNIBUS VW /15.190 RURAL ESCOLAR - ORE 2 MÉDIO,
chassi n® 9532E82WXDR327030, cor amarelo fnde,

combustível diesel, ano/modelo-2013/2013, placa AXA-3655,

renavan n° 00543425886. Vendido no estado que se encontra.

R$ 20.000,00

R$ 68.000,00

R$ 95.000,00

R$ 50.000,00

R$ 18.000,00

R$ 50.000,00
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16 ÔNIBUS VW /15.190 RURAL ESCOLAR - ORE 2 MÉDIO,
chassi n° 9532E82WÍ DR326042, cor amarelo fnde,
combustível díesel, ano/modelo-2013/2013, placa AXC-9374,
renavan n° 00550465774. Vendido no estado que se encontra.

R$ 50.000,00

17 MICRO-ONIBUS, MARCA IVECO MARCA CI1YCLASS

70C17 Rural Escolar ORE 1, combustível diesel, cor amarelo,
ano de fabricação 2013, ano modelo 2013, placa axh-0253,
renavan n° 00559833644, chassi n° 93ZL68C01D8451637.

Vendido no estado que se encontra.

R$ 40.000,00

18 CAÇAMBA FACHINNI, para caminhão toco, em ferro, com

capacidade de carga de 05 (cinco) cúbicos, ano 2009, sem

bomba, sem tomada de força e sem tampa traseira, no estado
em que se encontra.

R$ 3.000,00

19 Sucata de Automóvel, marca GM, modelo OMEGA GI.S, cor

branca, ano fabricação 1997, ano modelo 1997. Sucata sem

direito a documento.

Sucata de Automóvel, marca GM, modelo CORSA MILENIUN,

cor preta, ano fabricação 2001, ano modelo 2002. Sucata sem

direito a documento.

Sucata de Automóvel, marca FORO, modelo ESCORT 1.8GL,

cor branca, ano fabricação 1996, ano modelo 1996. Sucata

sem direito a documento.

R$ 3.000,00

20 COMPACTADOR DE LIXO, MARCA LIBRELATO, cor branca,

ano fabricação 2010, ano modelo 2010, N° Série 116R0127.

R$ 3.000,00

21 TERRACEADOR DE BASE LARGA E EMBUTIDOS 22 discos R$ 12.500,00

22 CENTRIFUGA Fan AS modelo LS-4 serie 396 bivolt -

ANALISADOR DE BIOQUÍMICA Biopius 2000 - AGITADOR
EVLAB EV 020 -BANHO MARIA Kacil BM 02 - AGITADOR

ORBITAL Mod 255 Fanen - CONTADOR DE CÉLULAS

SANGÜÍNEAS CCS 02 Kacil -BANHO MARIA Eviab EV015 -

CONTADOR DE CÉLULAS Sysmex KX-21N N S A5375 -
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Visioaire Modelo AS098-1

R$ 950,00
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23 CARRINHO ASPIRADOR URBANO com capacidade de 120

litros, com mangueira flexível em PVC para sugar.

R$ 300,00

24 CARRINHO ASPIRADOR URBANO com capacidade de 120

litros, com mangueira flexível em PVC para sugar.

R$ 300,00

25 CARRINHO ASPIRADOR URBANO com capacidade de 120

litros, com mangueira flexível em PVC para sugar.

R$ 300,00

26 CADEIRA DENTISTA R$150,00

TOTAL R$ 637.500,00
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LEILÃO N" 001/2022

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO
"LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE" N° 001/2022

O Município de Planalto, através da Comissão Permanente de
Licitação, em conformidade com Lei n° 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis,
toma pública a realização de LEILÃO PRESENCIAL E
ONLINE N° 001/2022, simultaneamente e em tempo real para
alienação de veículos e bens inservíveis de propriedade do
Município de Planalto, do tipo maior lance de cada lote, por
meio do Leiloeiro Público Oficial, JOACIR MONZON
POUEY devidamente matriculado perante a JUCEPAR sob n°
295, devidamente contratado durante o Processo de
Inexigibilidade n® 017/2022, oriundo do Chamamento Público
n® 002/2021, objetivando a venda de bens inservíveis para a
Administração, conforme descrito abaixo:
OBJETO: venda por licitação, na modalidade LEILÃO
PRESENCIAL E ONLINE, de veículos automotores de via
terrestre e bens móveis, considerados inservíveis para a
Admimstração Pública Municipal, no estado que se encontram.
DATA DA ABERTURA: 02 de setembro de 2022 - às 09:00
(nove) horas.
O presente edital encontra-se à disposição dos interessados no
Setor de Licitações, conforme endereço no preâmbulo, e será
retirado no site do Município de Planalto, ou ainda solicitado
pelo e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br, assim como se
encontra disponível no sítio eletrônico do Sr. Leiloeiro
https.V/www.monzonleiloes.com.br/.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

JOACIR MOZON POUEY

Leiloeiro Oficial

Publicado por:
Cezar Augusto Soares

Código Identifilcador:986AF79A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 12/08/2022. Edição 2582
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

'  0052
https://www.dlarlomunicipal.com.br/amp/materia/986AF79A/03ANYolquNOjlUzDFTAIQgYtSJd-AoPWG4Sljlu0b1lyAL8vXt5UEuxeGiwuoDUwCUv... 1/1



ULTIMA BALA

PARENTES DE MEMBROS DO TCE
EM CARGOS EM COMISSÃO NO PR
Foi protocolado na

Assembléia Legisla
tiva do Paraná o pro
jeto de lei 376/2022,
que veda a nomeação
de parentes dos mem
bros do Tribunal de

Contas do Estado do

Paraná (TCE-PR) em
cargos de provimento
em comissão da Ad

ministração Pública
cU-<^ta e indireta do Es-

tu j do Paraná. Pela

proposta, que tramita
nas Comissões da As

sembléia, é considera
do parente o cônjuge,
o companheiro ou o
parente em linha reta
ou colateral, por con
sangüinidade ou afi
nidade, até terceiro
grau. A exceção são as
nomeações ou desig
nações de servidores

ocupantes de cargo de
provimento efetivo,
admitidos em concur

so público, observada
a compatibilidade do
grau de escolaridade
do cargo de origem,
a  compatibilidade
da atividade que lhe
seja afeta e a comple
xidade inerente ao

cargo em comissão a
ser exercido, além da
qualificação profissio
nal.

Segundo a justifi
cativa do projeto, "é
inquestionável a ne
cessidade de enrijecer
as normas que bus
cam coibir a prática
do nepotismo, que é
reprovada por toda a
sociedade brasileira e

espera de seus repre
sentantes eleitos eli

minar, no âmbito da
administração públi
ca, todos os vestígios
de apadrinhamento.

MUNidPtODEPlMLTO

AVISO OEEDfTAL DE LEilÁO

CUNdixo de Planalto, a^vés da Comúsáo Permanente de ücitaçlo, em
u  .dade com Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas aitera;õe e
demais legislações apScáveé, toma pública a realiuçâo de IfitAO PRSENQAL
EIMUN! Nt 001/2022, ̂ ultaneamente e em tempo real para alíenaçao de
veículos e bens Inservfveis de propriedade do Muniapio de Planalte, do tipo
maior lance de cada lote, por meio do Leiloeiro Público OTidal, JOACIfl

MONZON POUEV dewdamente maWculado perante a lUCEPAR sob n» 2!6,

devidamente contratado durante o Processo de Ineugíbilidade nt 017/2022,
onundo do Chamamento Público n^ 002/2021, objetivando a venda de bens
ínservíveis para a Administração, conforme descrito abaixo:

OBJETO: venda por Ecitação, na modalidade LEItiO PRESENOAl E ONUNE, de
veículos automotores de via terrestre e bens múveis, considerados inservws

para a Administração PúbOca Municpl, no estado que se enontram.
DATA DA ABERTURA: 02 de setembro de 2022 -ãs 09:00 (nove) horas.

O presente edital encontra-se à dispoaçlo dos Interessados no Setor de
licitações, conforme endereço no preâmbulo, e será retirado no site do
Munldpio de Planalto, ou ainda solicitado peb e-maJ
licitacao@planaltapr.gov.i)f, assim como se encontra disponivei no sido
eleoôiíco do Sr. Leiloeiro https/Anivvii.monionleiloes-cont.br/.

LUIZ CARLOS BONI

PrefÉo Municipal

lOAQRMOZONPOUEY

LeBoeiro Oficial

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBUCO H» 006/2022-MUNICORO DE PLANALTO-

PR-SERVIÇOS MÉDICOS

O MwicgHO de Planalto, Estado do Paraná, tema púUico, para cilncia dos

Int^dos, que estão abetas a partir do dia 12/08/2022, as Inscrições para o

de profissional méifia com pefi para atendimento na Atenção Básica, para

consuttasdedinkageral,n3stJiúdadesde SaúdedoMigiÍQ|dodePlanaltD,

Estado do Paraná, bem conu ruüaçio de p^estras, visitas domiciliares,

atendimento ambidatorial em dínka médica, pediátrica, ginecoiópca,

obstétrka e pequenos procecfimentos drúiglcos ambulatoriais, para fur

parte da equ^ do ES=, para atender às necessidades da Prefeitura Munidpal

de nanalto • PR através de sua Secretaria Munidpal de Saúde [SMS Planaltol,

EDITAL DE REOUIAMENTO e CADASTRAMENTO DE FORNECSORES: Todas as

informações ubre a inscnçlo, documentos, cadastramaitos e requidtos pata a

realização do credendamento estão disponíveis no endereço eletrônico:

http://www.planalto^r.gov.br/, no (cone Lidtações (lateral direita),

Chamamento Público n^ 006/2022. A Sessão de abetura dos envelcqses para o

credenciamento aconscerá no dia 29/08/2022 às 09d]0hs em sessão púbica

na sala de lidtaçóes, sito Praça São Francisco de Assis, 1583, centro.

Planalto- PR, 11 de agosto de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Munícipal

ETIHA BAÚ.

8 CABOCLO DERAM ADEUS

À VIDA DE BANDIDOS.
Em uma só noite, a

PM de Curitiba acabo

com a vida de oito sem

vergonhas que estavam
preparando uma limpa
entre os concorrentes

e criminosos. Eram to

dos do PCC e estavam

se reunindo para mar
car quem iria morrer. A
PM recebeu informação
e foi atrás. Resultado:

8 vagabundos mortos,
bem armados e escon

didos em duas casas di

ferentes. Em meia hora,
acabou tudo. Agora são
menos 8 para a turma
do PCC e tranqüilidade
nas ruas da cidade. Eita

bando de praga que não
para de aparecer. Mas
ainda bem que a PM
agiu....

■Noticias na vigaft do Mhò Cii

PM AGE CDM

INTELIGÊNCIA DE APAGA
8 HDMENS DD PCC.

Em uma ação articu
lada pelo serviço de in
teligência da PM, oito
marginais foram mortos
em confironto na noite
desta quinta feira. A PM
cercou as duas casas des
cobertas onde estavam
os marginais e foram
recebidos à bala. Mas
revidaram e foram oito
os mortos dos bandidos.

Na casa, várias armas e
uma lista de nomes de
facções contrárias que
seriam mortas. Ao fiin-
do de tudo isto, muita
droga envolvida. Ainda
bem que a PM agiu ra
pidamente. Evitaram-se
mortes e salvaram-se vi
das. Menos oito no elen
co dos marginais. Gra
ças a Deus.
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