
 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO 

001/2018 

 

 

MARCUS ALLAIN DE OLIVEIRA BARBOSA, Leiloeiro Público oficial do Estado de Rondônia, inscrito na Junta Comercial de                 

Rondônia – JUCER, sob o n º 024/JUCER, devidamente autorizado pela Prefeitura Municipal de Cacaulândia comunica que                 

realizará LEILÃO, DO TIPO MAIOR LANCE de bens inservíveis e/ou antieconômicos autorizado pela lei municipal nº /2018,                 

de acordo com a Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, e demais alterações, Decretos n º 21.981/32 e n º 22.427/33                       

Instrução Normativa nº 17 de 05 de Dezembro de 2013, Lei nº 5.869 de 11 de Janeiro de 1973 e suas alterações. 

 

1. DATA HORARIO E LOCAL DO LEILÃO 

 

DATA 

1ª Praça de Leilão:  - 27/09/2018 

2ª Praça de Leilão:    11/10/2018  

 

HORÁRIO - 09h15min  

 

 

LOCAL DE EXPOSIÇÃO DOS BENS: Os lotes estarão expostos para visitação nos dias 24 a 27/09/2018. 

No pátio da Secretaria de Obras, sito na Avenida do Cacau, Setor 6; 

No deposito do patrimônio, sito a rua cerejeiras, 1938 setor 04; 

No pátio da Cibrazen sito Na Av. Guaporé, 4557, Bairro: Cidade Alta - Cacaulândia/RO no horário das 08h00min às                   

12h00minmin. 

 

2. OBJETO  

 

Constitui objeto da presente licitação a alienação, através de LEILÃO de BENS INSERVIVEIS a Prefeitura Municipal de                 

Cacaulândia, a serem ofertados 45 lotes. Os quais se encontram no Endereço: acima citado, Cacaulândia /RO, conforme                

especificações e avaliação discriminadas no Anexo deste Edital. 

 

3. CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO: 

 

Os bens serão vendidos à vista, a quem maior lance oferecer, no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao                       

LEILOEIRO, nem a Prefeitura Municipal de Cacaulândia, qualquer responsabilidade quanto aos consertos, reparos, ou              

mesmo providências quanto à retirada e transporte dos bens arrematados. Portanto, os interessados deverão examinar os bens                 

no período de exposição acima descrito, responsabilizando-se plenamente por suas arrematações nos termos da Lei. Sobre o                 

valor das arrematações incidirão 5% (cinco por cento) referentes à comissão do LEILOEIRO, e 5% (cinco por cento                  

de taxas administrativas conforme Art. 35 II b, da instrução normativa DREI nº 17, de 05 de dezembro de 2013.                    

Para participação no leilão os arrematantes serão identificados e qualificados, devendo para tanto estarem munidos de seus                 

documentos pessoais (RG e CPF), ocasião em que declararão ter visitado os lotes e serem conhecedores das suas condições                   

dando plena aceitação dos termos deste Edital. As Notas de Arrematação serão extraídas em nome do licitante vencedor,                  

identificado no ato do Leilão, e em caso de arrematação em nome de pessoa Jurídica, o representante da mesma deverá portar o                      

Cartão de CGC e Inscrição Estadual, o Contrato Social e suas alterações, e procuração com fim específico de participação neste                    

Leilão, quando não for um dos titulares. Serão Aceitas fotocópias autenticadas dos documentos. Não será possível a emissão das                   

notas em nome de Pessoa Jurídica sem a apresentação dos documentos acima. 

 

4. FORMAS DE PAGAMENTOS: 

  

As arrematações serão pagas da seguinte forma: 

O valor do lote arrematado será depositado na conta da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, sendo;  

Banco do Brasil 

Agencia: 3999-3 

Conta Corrente: 9524-9 

CNPJ: 63.762.058.0001-92 

 

O valor da comissão será depositado na conta do Leiloeiro Marcus Allain de Oliveira Barbosa, sendo: 

Banco do Brasil 

Agencia: 2270-5  

Conta corrente: 38.039-3 

CPF: 326.502.802-04 

 

Não serão aceitos pagamento com cheques. Após a comprovação do depósito será emitida a Nota de Arrematação por parte do                    

leiloeiro, com a qual o arrematante terá o direito de retirada do bem arrematado. 
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5. PRAZO PARA PAGAMENTO: 

 

 

Até 72 horas após o leilão. Caso o arrematante não efetue o pagamento da arrematação sujeitarão faltosos nas penas da Lei,                     

onde então, será declarada a sua inadimplência. Caso não seja comprovado o depósito até 72 horas, sujeitarão faltosos nas                   

penas da Lei, multa de 20% em cima do lanço final, Perdendo então o direito de quaisquer reclamações. 

 

 

6. PRAZO PARA RETIRADA DOS BENS: Os arrematantes dispõem do prazo de 20 (vinte) dias, para retirada dos bens, a                    

contar da data de quitação dos lances e a consequente liberação dos bens arrematados. Findo o prazo concedido, os                   

compradores ficarão sujeitos ao pagamento da multa equivalente a 01% (um por cento) por dia de atraso, a título de estadia,                     

calculada sobre o valor da arrematação. Ultrapassado este prazo e permanecendo, os bens e veículos serão revertidos ao                  

patrimônio da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, sem que caiba ao arrematante inadimplente, direitos à restituição dos                

valores pagos, bem como da comissão do LEILOEIRO. 
 

 

7. ADVERTÊNCIAS: 

 

A) É vedado ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender, ou de qualquer forma negociar os seus lotes                  

arrematados, antes do pagamento integral e líquido e da extração da Nota de Arrematação. NÃO HAVERÁ EM HIPÓTESE                  

ALGUMA A SUBSTITUIÇÃO DE NOTAS. 

B) Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos aos dispositivos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, em especial aos                   

artigos 90,93 e 95. 

C) Prefeitura Municipal de Cacaulândia poderá de acordo com os prazos estabelecidos na Lei nº 8.666/93, e suas                 

alterações, retirar parte dos lotes postos à venda, ou ainda, suspender a presente alienação, sem que gere direitos a                   

terceiros. 

D) Não será admitido, de acordo com a Lei, qualquer tipo de coação ou constrangimento imposto aos arrematantes, que                  

venham cercear seu direito de livre participação nas arrematações, cabendo para tal ilegalidade a denúncia criminal, com                 

flagrante tomado pela autoridade presente. 

E) IMPORTANTE: a falta de pagamento implicará a cobrança de MULTA calculada em percentual estabelecido em edital de                 

20% incidente sobre o valor MÁXIMO do lote. 

 

8. PENALIDADES: 

 

Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos ao contido no artigo 335, do Código Penal Brasileiro: 

  

 “Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência”. 

 

Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar 

concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida 

pela administração federal, estadual ou municipal, ou por 

entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar 

concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 

ameaça fraude ou oferecimento de vantagem: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à violência. 

“Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem                  

oferecida. ”  

A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita o arrematante, além da multa fixada no item 6.6, às seguintes sanções                     

administrativas, indicadas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93: 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois)                   

anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos               

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que                   

será concedida sempre que o licitante ressarcir à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção                   

aplicada com base no subitem anterior. 

 

9. DA REVOGAÇÃO 

 

Antes da retirada do produto, a Prefeitura Municipal de Cacaulândia poderá, no interesse público, revogar este leilão, parcial                  

ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, quer                    

mediante provocação de terceiros. 

 

Na hipótese de anulação, não terá o arrematante direito à restituição do valor pago, se houver, de qualquer forma, concorrido                    

para a prática da ilegalidade. 

 

R. Petrópolis, 3181 - Novo Horizonte. 
CEP: 76810-145 Porto Velho – RO 

Contatos (69) 99229-6465 ou 98464-9997 
Email: maleiloes@hotmail.com 

Whatsapp: 99229-6465 
 

mailto:maleiloes@hotmail.com


 
 

 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A participação do Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes das exigências e condições                 

estabelecidas no presente Edital. O qual será assinado um termo de vistoria do lote, recebimento do bem e aceitação do edital                     

conforme preconiza o Art. 23. Do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Leilão e pelo Leiloeiro. 

Não será dado nenhum tipo de garantia ao adquirente. 

O adquirente é responsável pela utilização e destino final dos bens arrematados e responderá, civil e criminalmente, pelo seu uso                    

e destinação em desacordo com as restrições estabelecidas neste edital e na legislação em vigor.  

O presente Edital não importa em obrigação de venda, caso as ofertas não atinjam o valor de avaliação para cada lote. 

As avaliações e reavaliações são de inteira responsabilidade do contratante conforme DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE                

OUTUBRO DE 1932. Art. 20. Os leiloeiros não poderão vender em leilão, em suas casas a fora delas, quaisquer efeitos senão                     

mediante autorização por carta ou relação, em que o comitente os especifique, declarando as ordens ou instruções que julgar                   

convenientes e fixando, se assim o entender, o mínimo dos preços pelos quais os mesmos efeitos deverão ser negociados. 

 

“Aceito os lances condicionais, em hipótese alguma o valor da comissão será menor do que a avaliação. ” 

BENS A SER LEILOADOS:  

 

Os bens a serem leiloados encontram-se qualificados e discriminados a seguir:  

 

Lote Marca/Modelo Placa 

 

RENAVAM Chassi DOC Valor inicial  

01 

FIAT/UNO MILLE FIRE, COR    

BRANCA, ANO/MOD  

2003/2003 A GASOLINA NCT0959 

 

812182952 

 

 

9BD15822534494951 DOC R$ 1.000,00 

02 

FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX,    

COR CINZA, ANO/MOD   

2005/2006  NDC1940 

 

865514764 

9BD15822764755930 DOC R$ 2.000,00 

03 

FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX,    

COR PRETA, ANO/MOD   

2007/2007  NDB2263 

 

924933917 

9BD15822774947841 DOC R$ 2.000,00 

04 

 

PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930   SUCATA 

 R$ 2.500,00 

05 

MMC/L2000 4X4 GLS, COR    

VERDE ANO/MOD 2005/2006   

A DIESEL NCL7378 

 

864084609 

93XHNK3406C541296 DOC     R$ 7.000,00 

06 

FIAT/DUCATO MINIBUS, COR   

CINZA ANO/MOD 2002/2002   

A DIESEL NCL7306 

 

834538237 

93W23159121006153 DOC R$ 10.000,00 

07 

 

MOTONIVELADORA CATERPILLA 120 B – SUCATA 

 R$ 2.500,00 

08 

TOYOTA BANDEIRANTES  

BJ55LP 2BL, COR BRANCA    

ANO/MOD 2001/2001 A   

DIESEL NBX6085 

 

759852545 

9BRBJ016011024507 DOC 

 

 

R$ 13.000,00 

09 

IVECO/CITYCLASS 70C16,  

COR AMARELA, ANO/MOD   

2010/2010 A DIESEL NCJ8171 

 

195676033 

93ZL68B01A8411788 DOC 

 

R$ 15.000,00 

10 

 

CAMINHÃO FORD 

  FR 1125 

 

SUCATA 

SUCATA SUC 

 

R$ 1.000,00 

11 

M.BENZ/OF 1318 COR   

AMARELA, ANO/MOD  

1991/1991 A DIESEL BYH 1153 

 

317741578 

9BM384088MB901869 DOC 

 

R$ 7.000,00 

12 

M.BENZ/OF1721 ROD LINCE   

COR AMARELA, ANO/MOD   

1998/1998 A DIESEL CDM 5220 

 

SUCATA 

SUCATA SUC 

 

R$ 2.200,00 
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13 

MARCOPOLO/VOLARE 

LOTAÇÃO COR AMARELA,   

ANO/MOD 2002/2002 A   

DIESEL NBZ 0574 

 

 

780676777 

93PB02A2M2C007117 DOC 

 

R$ 14.000,00 

 
  

14 

 

 

MOTONIVELADORA 845 B CASE 

 

 

R$ 40.000,00 

15 

FORD/CARGO 712, COR   

PRATA, ANO/MOD 2009/2009   

A DIESEL NEA 1822 

 

128510870 

9BFVCAC919BB29324 DOC 

 

R$ 19.000,00 

16 

FORD/CARGO 712, COR   

BRANCA, ANO/MOD 200 

2010/2010 A DIESEL NEC6965 

 

214881814 

9BFVCAC96ABB52134 DOC 

 

R$ 17.000,00 

17 

VW/SAVEIRO 1.6 CS, COR    

BRANCA, ANO/MOD  

2011/2012 FLEX NCE5278 

 

379548550 

9BWKB05UXCP115107 DOC 

 

R$ 9.000,00 

18 

 

TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TL 75 

 

 

R$ 4.500,00 

19 

 

TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TL 75           SUCATA 

 

 

R$ 1.200,00 

20 

 

TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TL 75 E 

 

 

R$ 7.000,00 

21 

MMC/L2000 4X4 GLS, COR    

BRANCA ANO/MOD 2007/2008   

A DIESEL NDW 0387 

 

963067168 

93XGNK7408C739665 DOC 

 

R$15.000,00 

22 

MOTO HONDA/XLR 125, COR     

VERMELHA ANO/MOD  

1997/1998 NBO 0582 

 

137946350 

9C2JD170WVR003535 DOC 

 

R$450,00 

23 

MOTO HONDA/XLR 125 ES,    

COR BRANCA ANO/MOD   

2001/2001 NBX 3958 

 

  756459060 

9C2JD17201R004514 DOC 

 

R$ 300,00 

24 

 

CAÇAMBA FORD 

 

BM 2256 

 

 

SUCATA 

SUCATA SEC 

 

R$8.000,00 

25 

MMC/L2000 4X4 GLS, COR    

CINZA ANO/MOD 2003/2004   

A DIESEL NCQ 5100 

 

SUCATA 

SUCATA SUC R$1.800,00 

26 

FIAT/DUCATO CARGO  

2004/2004 NCL 7368 

 

SUCATA SUCATA SUC R$150,00 

27 

 

ROÇADEIRA HIDRAULICA PARA TRATOR SUCATA 

 R$250,00 

28 

 

MOTO HONDA BROS 155 KS 

2005/2005   NCS 1029 

 

871194180 

 SUC R$50,00 

29 

VW/SAVEIRO 1.6 CS, COR    

BRANCA, ANO E MODELO    

2011/2012 FLEX OHL 9310 

 

386695598 

9BWKB05U7CP134195 DOC 

 

 

  R$ 10.000,00 

30 

Caminhão VW 24.220 cor    

branca, ano /modelo   

2001/2001 6x4 Diesel NBO 2697 

 

773589988 

9BWY2VYT21R09491 DOC R$ 40.000,00 

31 

 

VW/SAVEIRO 1.6 CS, COR    

BRANCA, ANO E MODELO    

2005/2006 FLEX NDT 3430 

 
 879406801 

9BWEB05W66P023642 DOC R$ 5.000,00 

32 

 

VW/SAVEIRO 1.6 CS, COR    

BRANCA, ANO E MODELO    

2009/2009 FLEX 
NDW 4670 

 
   128538473 

 9BWKB05WX9P036093 DOC R$ 7.000,00 

 

33 

 

ÔNIBUS ESCOLAR  

 

 SUCATA Baixado no Detran  R$ 1.000,00 
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 Sem placa 

 

34 

 

ÔNIBUS ESCOLAR  

 KNJ 0599 

  
SUCATA Baixado no Detran  R$ 2.000,00 

35 

 

 

ÔNIBUS ESCOLAR  

 LAF 5977 

  
SUCATA Baixado no Detran  R$ 2.000,00 

 36 

 

ÔNIBUS ESCOLAR  

 BYF 1842 

  
SUCATA Baixado no Detran  R$ 1.500,00 

37 

 

Ambulância – Fiat Fiorino 

  

 

 

SUCATA SUCATA  R$ 100,00 

38 

 

Motor Mercedes Bens 366 SUC R$ 1.500,00 

39 

 

Motor Mercedes Bens 366 SUC R$ 1.500,00 

40 

 

SUCATA FERROSA Diversos R$ 1.000,00 

41 

 

Pneus velhos -Sucatas Diversos R$ 500,00 

42 

 

Sucata ferrosas de ônibus Diversos R$ 300,00 

43 

Cadeira e mesa madeira escolar, mesa compensando secretaria, mesa aço, cadeira estofado giratória, cadeira                           
estofa fixa, balcão de atendimento, longarinas, cadeira mental, quadros escolares, rack estante para                         
computador carrinho de curativo, cadeira aço, mocho, cadeiras plásticas. R$ 200,00 

44 

CPU, monitor calculadora eletrônica, impressoras, telefone fax, fragmentadoras (triturador de papel), relógio de                           
ponto, caixa de som, nobreak, telefone sem fio, celular, leitor biométrico, prancheta de assinatura digital,                             
estabilizadores, mouses, teclados, cabos, laptop, rádio AM FM, televisores, DVD, scanner, mimeógrafo,                       
microscópio, filmadora digital. R$ 300,00 

45 

Geladeira, ar condicionado, freezer, roçadeira, lavadora de pressão, forno a gás, fogões, moto serra, máquina                             
de bateria, bomba de combustível, bomba lavador, bombas de passar veneno manual bomba de graxa, bomba                               
prop. Podadeira, de arvore, pulverizador motorizado, bebedouros, arquivos de aço, armários, prateleiras de                         
aço, lixeira de aço, balança infantil, balanças adulto, liquidificadores, foco clinico, esfigmanometros, lanterna                         
clínica, centrifuga, estufa para esterilização, foto polinizador, cadeira odontológica, axiômetros máquina de                       
lavar roupa(tanquinho), ventiladores, maca hospitalar ,cama hospitalar, escadas 2 degraus, detector fetal,                       
aspirador de secreção, projetor, biombo, braçadeira p coleta de sangue. R$ 900,00 

 

 

Artigo 695 da Lei nº 5.869 de 11 de Janeiro de 1973 

 

Art. 695. Se o arrematante ou o seu fiador não pagar dentro de 03 (três) dias o preço, o juiz impor-lhe-á, em favor                       

do exequente, a multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o lanço             

final. 

 

INFORMAÇÕES: 

Prefeitura Municipal de Cacaulândia – representadas por seus credenciados, e na forma de fiscais do certame, através do                  

telefone (69)3532-2121/2154 Com os Srs. Adailton, Jouvina e Gilmar. 

MAS LEILÕES – através do leiloeiro Sr. Marcus Allain, através dos contatos (69) 99229-6465 ou 98464-9997 – Email:                  

maleiloes@hotmail.com ou no seu escritório sito a Rua Petrópolis, 3181- Novo Horizonte – PVH – RO. 

 

 

Porto Velho, 13 de setembro de 2018. 

 

MARCUS ALLAIN DE OLIVEIRA BARBOSA 

LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 

JUCER/024 
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