
o PRESENTE ATO
Fql P~BLtCAOO NO PLACAR DA PREFEITURA
DO MUNIC!PIO DE MAIRIPOTABA, ESTr"'D', JE
GOlAS, EM .Q o I QS< I )S . ., - .' '.
qATA ~ hl2!fAL[lEIA'IL o r J1LIC

Secretá' •.,.~) ~traçao

O MUNlC1PIO DE i'V1AIlUPOTA.BA, Estado til: Goiás. [lt'~~nn'urkliGfi ,II' dlt'c:lttl

público interno. inscrita n NP.r n? 01.067 •8t1<2/00OI...,.., m s de ü lmh\i~ stj ~ llU &,\Al

)0,'10 Manoel, n" g3, Centro. torna-se públ\cô(qli~ Ibl!~reall'7,!il]\ 110 dll, 11 dt: !létc:wbro (le
2018, às 14:00 horas, nu garagem Municij ul, li 'll:1Çi\o modnl idudc Jt.~ (,,' cl6
PÚBU CO , v isando à ai i cnação dê bens de sua pi'opl'j~:dll(k, de ri ; 'ruu JOflJ tts l''')Srtl~<11\

Lei n" 8.666/93 de 21 de junho de IY93. e 'U~S Qlt rações p():-<It:rini't.~,.

o .pl,~~etlte. Leilão Públic~ de veiculas P 'SHJns ~ leves. Lltil
iá't ,> _ii' ~, ~- ;f.:t:i> ';-'~ _.'

Administração Municipal. se d:-!.f{d~:01l1base nas Lei Muni 'ira! 'Jl~'. . . ~

Doação PR

('hnssi
9B li\ 14{trOBl :~À.~] (lO

MARCA PLACA CHASSIN';

item
01 Scenic 2.0 RXE, cor Rcnaul: Placa r H 4838

nele, anovmod 00\0 I
Rcnavarn '14í\7rnn9

02 Vectra Hatch <'iT CM
prata, ano\mod. 11\11,
Renavarn 3Q7458177
RC',;(ri Judicial.

O] Peugeot 206. cor preta, l'eugcot
anovnod. CY1\08,
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KiJ

Placa GXM
3104 Doação PE

OS Uno Vivace 1.0, cor
branca, ano\mod. 12\ 13
Renavam 474400174

Fiat r laca
o 'o PR

Chas j
98D 1951 02DO~46608

07 nibus Scania K 112. )[ Scania
indefinida, ano\mod.
87\87 Renavarn
246080728

06 Sportage LX 2. cor preta.
anovncd. 09\ 10 Renavarn
163035962

08 Parati 1.6 Surf, cor cinza.
ano/modo 2008/2009.
Renavam 001191 81 II

Placa MSV 9361
Doação PR

Chassi
K .-'\1<0812A1\7661507

Chassi
9BSKC4X2BFl3456 I 58 .

V\\' Placa NKW 9611 Chassi
Do,MmüciPlO 9 BWGBOSW99~nI00167,,' '

Il-))AS CONDiÇÕES PARA PARTICIP.<\.cAo

,lo,,?er~J~%ticipardeste processo qualquer interessado. pessoa física ou jurídica desde que,

. ~P9:Saatr~mata.ção se habilita nas seguintes condições:

~fsi~: 'e-éd:Ulade iden~dade e CPF.
'.

. ~- .t ,(j

b) - Pessoa Juríâica C !PJ . 1Fe InScriçãoi:Bsmdua1.
't. F

3261 .

(62) 98544-

.'1.1- () pagamento do bem arrematado poderá ser feito ern dinheiro ou cheque nominativo

na importância do arremate eleemissão do próprio arrematante.

4.2· 1\ Leiloeira cs\Ü autoriza.h a cobrar a vista do arrematante o percentual de 5% do valor
,/

do arre ate a titulo de u.):ni".,:\o pelos seus serviços. bem como, despesas de

xnne lnstrução Normativa do DNRC 11. 113ilO art. 12 111c. 1.1, letra "b",
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v - DAS PF:NALlDAJ)E_S

5.1 O não cumpnmenu« d<!~ lli)lil::'~\~'\1C:' ussumi.l:», (11. r::1L..1ildeste edital. sujeitará O

Arrematante. as sanções impostas rela Lei 8.6661 3, suas ilterações posteriores.

5.2 'rodo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar o licitante por

meio ilícito, estará sujeito às sanções pr ista na Lei 8.666/9\ sem ptejuízo fi sanç es do

Código Penal Brasileiro.

VI - DA.SCONDIÇÕES })E ENTREGA DOS BÊNS
6.1 A retirada dos bens ·OI'11ent'ese.'r~adtorit~,dâ2pel!'lAãmihtstr:ffQã~'MÜliidij)âr~nó'
prazo máximo de dez dias após o pregão com.comprovação de transferência dos veículos

junto ao DETRAN-GO.( quando for O caso) e o ofetivo pagamento does) valorfes) ao

i ',"r.,MulI}tl;Jp.ip'e ao Leiloeira.
;.~ ~- . '" - .".
6.2,

encargos e impostos incidentes sobre os mesmos serão de exclusi ti responsabilidade do

arrernatarue.

yn ..DAS }'.DNn1(J2E.:'i.Gf~gA! S
/

~'. )ánicipação cios licitantes no Leilão, implica 110

6.6 Os encargos c multas porventura existentes no DFTRAN-GO, bem como em outros

órgãos cornpctentes além dos jl1 apresentados, serão de r sponsabilidade do arrematante.

f) .
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7.3- A não retirada .lo bem arrematado no prazo acima cstabcl .cido ac .etará em multa

que, no final. e cc mprove 3 habilitação e as inature do Terrnt de CompiOmisso d Compra

e Venda

diária à base de 0.5% (zero. cinco por cento) do valor do arremate por di'1 de atraso.

iA Os tens estarão à disposição dos interessados a partir do dia 20 de ag ist de 2018,

para istoria-Io in 1 co. não cabendo em nenhuma hipótese. a Municipio de Mairipotaba,

qualquer re ponsabilidadc quantc à conservação ou reparo dos mesmos, nem (!1)a'nto1l

possíveis alterações, restrições diversas ou qualquer impedimento (bait3 de

sinistro/alt.ernçno de cor/regularização de motor/mudança d caracterfsticas7;Yegrav :\fé
chassi, etc.), ficando eSS!1S dCSpC.S8S por conta e. risco do arrematante, bem como, fazer o

levantam nt do ur lentai junto aos órgã s compete! res, os mesmos serão entregues nas

condições em que i encontram. !I30 sendo admitida qualquer reclamação posteriormente .

.~~ enda realizada no pruserue leilão ' irrc- ognl, cl, não itido aos
" , .;t': . ~ - ..~
arremtrf;smJes . ecusar o em aqquirid (s), bem como

arr rnatad .

'Ct;i1,é~jo.QaCoraissão de Lic.it~Çião u~·dc5PrHeít.oMuni('ipa1.
7,~ Reser 3- e igualmente ('\direiu de. " qualquer tern )() anular ou evogar, reduzir ou

transferir a presente li ira '110, por conveniência administ aiiva ou poc interesse público,

sem que caiba aos licitantes direito a reclameção ou indenização de qualqu r espécie.

7\) Os caso: orn iss s scrã 1 rc:,ol ',uos pel, Comissão d Li :ir ,~o.

ser ob1idas [lU sede da PrefcittJr;, , 1uni 'ipa} ,I. irip )mba. Gow' no horário dr 1604-1140 I(62) 9B544· 3261 .wwwJkleiloes.com.br,
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