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AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

Estando cumpridas as formalidades previstas na Lei n° 8.666/93, AUTORIZO a abertura do 

Procedimento Licitatório para “Alienação de veículos, móveis e equipamentos diversos 

considerados inservíveis e de recuperação antieconômica para o uso do Município” na 

modalidade LEILÃO PUBLICO. 

Conforme solicitação em anexo e, em atendimento ao disposto no inciso II do art. 16 da Lei 

Complementar nº 101 de 05 de maio de 2000, declaro que a despesa tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano 

plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias. 

 

Berizal, 08 de Dezembro de 2021 

 

 

_________________________________ 

João Carlos Lucas Lopes 

Prefeito Municipal 
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ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

 

Prefeito Municipal, 

 

 

Ocorrendo a necessidade de abertura do Procedimento Licitatório, na Modalidade LEILÃO 

PÚBLICO, “Alienação de veículos, móveis e equipamentos diversos considerados inservíveis 

e de recuperação antieconômica para o uso do Município”. Solicito de V.Sa. que seja 

autorizada nos moldes previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

Informamo-lhe ainda, que para cobertura desta despesa o município não arcará com 

despesas tendo em vista que o Leiloeiro Oficial receberá a titulo de pagamentos 5% de 

comissão sobre os valores arrecadados: 

 

 

 

Berizal 08 de Dezembro de 2021 

 

 

        __________________________                                            ________________________ 

    Alexsandro Alves Costa                                                  Serviço Contábil                

       Presidente da C.P.L.                                                        
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AUTUAÇÃO 

 

 

PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO Nº 

079/2021 

MODALIDADE/Nº LEILÃO PÚBLICO Nº. 001/2021 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOSO PRÓPRIOS/CONVÊNIO: 

 

SÍNTESE DO OBJETO “Alienação de veículos, móveis e equipamentos diversos 

considerados inservíveis e de recuperação antieconômica 

para o uso do Município” 

 

Aos 08 (Oito) dias do mês de Dezembro do ano de 2021 (Dois mil e Vinte e Um), nesta 

Prefeitura, autuei a autorização e demais documentos que seguem. 

 

 

Alexsandro Alves Costa 

Presidente da CPL 

 

 

Thaynara Gomes Pereira 

Membro da CPL 

 

 

Fabricio Dinarte de Oliveira Rocha 

Membro da CPL 
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EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE LEILÃO PÚBLICO 

 

 
LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 – PROCESSO Nº 079/2021 

 

 
A Prefeitura Municipal de Berizal, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrita no 

CNPJ 01.614.602.0001-00, com sede na Rua Luiz Otávio Franco, 18, centro - CEP 39555-

000 - Berizal (MG), no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 

Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e demais normas 

pertinentes, torna público para o conhecimento dos interessados, a licitação, na 

modalidade LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 e coloca à disposição dos interessados as 

normas a serem seguidas para sua realização, visando à venda de veículos, móveis e 

equipamentos diversos de diversas marcas e modelos, considerados inservíveis, e de 

recuperação antieconômica para o uso do Município, como segue: 

 
1. OBJETO 

 – O Leilão tem por Objeto, Alienação de veículos, móveis e equipamentos diversos 

considerados inservíveis e de recuperação antieconômica para o uso do Município, 

conforme descrição detalhada no Anexo I deste Edital. Aprovado e autorizado pelo 

prefeito municipal de Berizal-MG, bem como pelo Legislativo municipal através da Lei 

municipal 395/2021 de 30 de Novembro de 2021. 

 
 – Os bens mencionados no anexo serão vendidos no estado de conservação e 

condição em que se encontrarem, pressupondo-se que tenham sido previamente 

examinados pelo licitante, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação 

posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 

 

 

2. DATA, LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO 

 

– O Leilão será realizado no dia 12 de Janeiro de 2021, ás 12h00min, no Pátio da 

Prefeitura Municipal de Berizal  MG, situado Rua Luiz Otávio Franco,18,Centro, Berizal 

MG. 

 
3. HORÁRIO E LOCAL PARA EXAME DOS VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

 
 – Os veículos, móveis e equipamentos diversos objeto do leilão encontram-se, para 

exame todos os dias úteis até um dia anterior á  sessão no Pátio da Prefeitura Municipal 

de Berizal MG, situado Rua Luiz Otávio Franco,18,Centro, Berizal MG. 
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 – Os veículos, móveis e equipamentos diversos poderão ser examinados durante 

todos os dias até um dia anterior á sessão, das 07:00 às 13:00 h, no local onde  se 

encontram os bens. 

 
 – Os veículos leiloados estarão livres de taxas e multas junto ao Departamento de 

Trânsito do Estado de Minas Gerais – DETRAN-MG, até a data do leilão, a fim de que 

possam realizar a transferência para seu nome. 

 
4. DOS PARTICIPANTES 

 
 1 – Poderão oferecer lances pessoas físicas e pessoas jurídicas, inscritas 

respectivamente no Cadastro de Pessoa Física – CPF e no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ, do Ministério da Fazenda, possuidores de documento de identidade, 

excluídos os menores de 18 anos, não emancipados, bem como, funcionários deste 

Município. 

 
 2 – Cada pessoa física ou jurídica apresentar-se-á com apenas um representante 

que, devidamente munido de documentos de identificação, será o único admitido a 

intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, por todos os efeitos, 

sua representação. Nenhuma pessoa, ainda que credenciada, poderá representar mais 

de um participante. 

 

 2.1 - O BEM/LOTE ARREMATADO SOMENTE PODERÁ SER TRANSFERIDO AO TITULAR 

ARREMATANTE SENDO PROIBIDA A TRANSFERENCIA A QUALQUER PESSOA FISICA OU 

JURÍDICA QUE NÃO SEJA A ARREMATANTE. 

 
 3 – No ato de arrematação, o interessado se credenciará perante o leiloeiro com a 

apresentação dos seguintes documentos, sob pena de nulidade do lance: 

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Documento de identidade, no caso de Pessoa física ou documento de identidade e 

credenciamento ou procuração específica dando poderes de representação no leilão, 

pela empresa, no caso de Pessoa jurídica; 

c) Comprovante de emancipação, quando for o caso; 

d) Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

e) Para Pessoas Jurídicas deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

Habilitação do representante por instrumento público ou particular de procuração, na 

qual se declare expressamente ter poderes específicos de decisão durante a presente 

licitação, acompanhada por cópia do ato de investidura do outorgante e no caso de 
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procuração particular, a mesma deve ter firma reconhecida em cartório. 

 
 – Os documentos citados no item anterior poderão ser exigidos no original, ou por 

intermédio de fotocópia integral legível, autenticadas em Cartório ou acompanhadas 

do original para que a Comissão autentique; 

 
 – Depois de examinados e feitas às anotações pertinentes, os documentos serão 

devolvidos no ato do pagamento. 

 

4.1 - Os arrematentes deverão apresentar os documentos abaixo: 

 

 DA HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

 a - Cédula de Identidade; 

 b - Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF; 

 c - Comprovante de residência (conta de água, energia, ou telefone); 

 d - Declaração, em cumprimento da Lei 9.854/99, de que não emprega mão-de-

obra de menores. Ou, empregando-a, cumpre disposição expressada no inciso I do § 3º 

do artigo 227 combinada com a norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, tudo da 

Constituição Federal. 

 e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 

de 1943.”  (Lei 12.440/2011). (CNDT). 

 f - Certidão Negativa de Débito MUNICIPAL, sendo esta do Município de residência 

da pessoa física. 

 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) - registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

d) - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) - declaração, em cumprimento da Lei 9.854/99, de que não emprega mão-de-obra 

de menores. Ou, empregando-a, cumpre disposição expressada no inciso I do § 3º do 

artigo 227 combinada com a norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, tudo da 

Constituição Federal; 

f) - Cédula de identidade do Sócio Administrador; 
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DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; “Para fins de 

comprovação da regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser apresentada a 

Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria 

da Receita Federal; faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a 

Certidão quanto a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional e abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a’ a “d” 

do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

c) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

d) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 

de 1943.  (Lei 12.440/2011). (CNDT). 

 

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial. 

 
5. DA ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO 

 
 – Os veículos, móveis e equipamentos diversos serão alienados no local e no estado 

em que se encontram, que se pressupõem conhecidos pelos licitantes por ocasião do 

Leilão, não se responsabilizando o comitente vendedor, bem como o Leiloeiro, pela 

qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos, sem que lhes caibam quaisquer direitos ou 

reclamações judiciais e/ou extrajudiciais. 

 
 – Cabe aos arrematantes toda a despesa sobre a retirada dos veículos, móveis e 

equipamentos diversos nos depósitos, bem como regularização dos mesmos junto aos 

órgãos competentes. 

 
 – O arrematante deverá efetuar o pagamento através de depósito em conta- 

corrente única da Prefeitura da Cidade de Berizal-MG, ou Guia de Recolhimento própria 

a ser disponibilizada no dia do Leilão, no valor dos lotes arrematados da seguinte forma: 

 

 a) O arrematante pagará no ato da arrematação o valor de 50% (Cinquenta por 

cento) do valor total de arrematação do lote e 5% (Cinco por Cento) como comissão 

do Leiloeiro oficial. Os 50% restante deverão ser pagos até o dia 17/01/2022, 

IMPRETERIVELMENTE. 
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 b) O pagamento referente a arrematação deverá ser feito PREFERENCIALMENTE em 

Transferência bancária ou CHEQUE nominal ao municipio para a conta do Municipio de 

Berizal MG: Conta Corrente: 27.952-8 Agencia: 2705-7 Banco do Brasil. 

 

 – Os veículos, móveis e equipamentos diversos leiloados e arrematados deverão ser 

retirados mediante comprovação (Confirmação) de pagamento, após a realização do 

Leilão, computando-se mais 02 (dois) dias úteis para suas retiradas. Findos estes prazos, 

pagará o arrematante uma multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do veículo, 

móveis e equipamentos diversos arrematados, até o máximo de 5 (cinco) dias corridos, 

quando perderá totalmente os direitos sobre os veículos arrematados e os pagamentos 

já efetuados. 

 
 – Não será permitida a utilização de títulos da dívida pública para nenhuma das 

condições de pagamento. 

 
 – O preço de arrematação será o lance mais alto, observado o preço mínimo 

estabelecido, para o qual o leiloeiro baterá o martelo, ouvidas as propostas de todos os 

interessados na hora do pregão. 

 
 – Os bens a serem leiloados foram avaliados por comissão formada por servidores do 

Município de Berizal MG nomeados pela portaria Municipal 249/2021 devidamente 

designados. 

 
6. LIBERAÇÃO E ENTREGA DOS BENS 

 
 – A liberação dos bens será efetuada pela Secretaria  Municipal de Administração 

do Município, a vista dos seguintes documentos: 

a) A “Nota de Arrematação” emitida e autenticada pelo Leiloeiro Oficial e Termo de 

Retirada, assinado pelo representante da Prefeitura de Berizal. 

 
 – A Prefeitura de Berizal MG, não prestará qualquer tipo de ajuda para retirada dos 

veículos, móveis e equipamentos alienados, não se responsabilizando com despesas de 

transportes. 

-  A Prefeitura de Berizal MG, não se responsabiliza pelo estado dos veículos do dia da 

sessão até o dia de sua retirada, devendo o arrematante fazer levantamento de itens 

do veículo ou lote arrematado. 

 
 – A Nota de Arrematação emitida e autenticada pelo Leiloeiro Oficial, 

corresponderá à completa descriminação do lote arrematado, na qual deverá constar, 

obrigatoriamente, os seguintes dados: descrição do lote; dados pessoais do 

arrematante; valor do arremate; local, data e hora do referido arremate. 
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 – Quando os pagamentos a que se referem os itens (5.3 – 5.4), não forem realizados 

em moeda corrente do país, a entrega dos veículos só será efetuada após a 

compensação dos respectivos cheques emitidos pelos arrematantes para pagamentos 

dos lotes arrematados. 

 

I – A entrega dos lotes arrematados será efetuada mediante apresentação do TERMO 

DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DOS LOTES ARREMATADOS EM LEILÃO PÚBLICO a ser 

emitido pela Secretaria  Municipal de Administração do Município, em 02 (duas) vias, 

considerando que neste documento também consta o PROTOCOLO DE ENTREGA DO 

LOTE, que deverá ser preenchido manualmente, com a seguinte destinação: 

II – 1ª Via: ao arrematante e/ou ao seu representante legal com firma reconhecida em 

cartório, para ser apresentada ao estabelecimento depositário, devendo ficar retida 

pelo funcionário responsável pela entrega dos lotes, e posteriormente encaminhá-la 

para arquivo no Secretaria  Municipal de Administração do Município. 

III – 2ª Via: arquivo do Secretaria  Municipal de Administração do Município, 

devidamente assinada pelo arrematante. 

 
 – O arrematante deverá transferir junto ao DETRAN-MG o veículo arrematado, para 

sua propriedade, até dia 17/01/2021, a contar de sua retirada, sob pena do veículo ser 

recolhido, conforme o art. 123, I e § 1º da Lei nº 9.503/97. 

 
 – Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o 

veículo como pertencente à Prefeitura de Berizal MG, após a concretização da 

alienação. 

 
 – O Certificado de Registro dos Veículos (CRV) será emitido pela Secretaria  

Municipal de Administração do Município. 

 
7. DAS PENALIDADES 

 
 – A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita a licitante às seguintes 

penalidades, indicadas na Lei n.º 8.666/93: 

a) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 

com a Administração da Prefeitura de Berizal MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

b) 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 a licitante ressarcir a Administração da Prefeitura de Berizal MG 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

condição anterior. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL 
Estado de Minas Gerais 
CNPJ 01.614.602/0001-00 

Setor de Compras, Licitações e Contratos Administrativos 
 

 

 – As sanções previstas nos sub-itens “a” e “b” são aplicáveis também às licitantes 

que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão. 

 

8. DAS ATRIBUIÇÕES DO LEILOEIRO OFICIAL 

 
 – Cumprir rigorosamente as normas e procedimentos estabelecidos no presente 

Edital; 

 
 – Providenciar cópias legíveis de tudo, para arquivo desta Secretaria, nos termos 

fixados no Edital. 

 

 -  Realizar a etapa de lances dos bens e formalização da documentação. 

 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 – Os interessados em participar do presente Leilão deverão retirar o Edital no setor de 

compras e licitações da Prefeitura de Berizal MG, sito à Rua Luiz Otávio Franco, 18, 

centro, Berizal-MG, no horário das 07h00h às 11h00h horas e das 13:00h ás 17:00h em dias 

úteis. 

 
 – A seqüência do leilão será aleatória, não seguirá ordem numérica. 

 

 - O presente Edital não importa em obrigação de venda, desde que as ofertas sobre 

o veículo não atinjam o valor do lance inicial (lance mínimo). 

 

 - Os lotes serão vendidos um a um (Com todos os itens do lote). 

 

 - Os lotes serão vendidos no estado em que se encontram. 

 

 - Os bens arrematados só serão liberados após confirmação dos pagamentos. 

 

 - As  descrições e o estado de conservação dos lotes do catálogo são meramente 

informativos e não dispensam sua vistoria antecipada. 

 

 - Correrão por conta do arrematante as despesas com remoção transporte, carga e 

descarga dos bens arrematados. 

 
 – O Município de Berizal MG se reserva o direito de adiar, revogar ou anular a 

licitação, sem que do seu ato assista aos licitantes direitos a qualquer indenização, ou 

ainda, retirar-se do leilão antes do pregão, caso seja constatada alguma irregularidade. 

 
 – O não recolhimento do valor do lance até 17/01/2021 tornará a venda sem efeito 

e condicionará a recondução do lote ao depósito da Prefeitura da Berizal MG. 
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 - O ICMS sobre os bens arrematados é de responsabilidade do arrematante. 

 

 - No ato da arrematação o arrematante assinará o termo de arrematação 

entregando um documento de identidade. 

 

 - Havendo Multas ou impostos referentes aos veículos será de responsabilidade do 

vendedor a quitação dos mesmos, fornecendo ainda o recibo de venda ao 

comprador, sendo de responsabilidade do comprador o pagamento das despesas de 

transferência dos veículos. 

 
 – Não será permitida a arrematação de lote a Pessoa Natural (física) ou a 

representante legal de Pessoa Jurídica que não esteja presente no leilão, vedado o 

recolhimento da importância de arrematação se os documentos solicitados não 

pertencerem ao arrematante. 

 
 – Os lotes serão apregoados até as 17 horas do dia designado para realização do 

Leilão Público, podendo, no entanto, o prazo da licitação ser prorrogado pelo 

Departamento Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município, através 

da Comissão Permanente de Licitação - CPL, se ocorrer motivo de força maior 

plenamente justificável. 

 

 – Os casos anteriores e o julgamento das questões que se estabelecem no dia do 

Leilão Público, serão julgados pela S e c r e t a r i a  Municipal de Administração do 

Município, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL e Assessoria Jurídica da 

Prefeitura de Berizal MG. 

 
 – Após o Leilão, os questionamentos e reclamações por ventura existentes, deverão 

ser, em primeira instância, dirimidas pelo Leiloeiro Administrativo. 

 
 – Neste Leilão não poderão participar os empregados e proprietários dos depósitos 

onde se encontram os lotes, se for o caso, bem como os funcionários da Prefeitura de 

Berizal MG. 

 
 – Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes 

alienados, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos 

de desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes. 

 
 – A participação no presente Leilão implica na aceitação integral e irretratável dos 

termos e condições deste Edital. 

 
 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração  do 

Município, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL à luz da legislação 
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vigente. 

 
 – Fica eleito o Foro da Comarca de Taiobeiras-MG para dirimir quaisquer questões 

ou dúvidas oriundas deste Edital. 

 
Berizal MG, 08 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 
Alexsandro Alves Costa 

Presidente da CPL 
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                                                                         ANEXO I 

 

LEILÃO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL/MG 
Local: Rua Luiz Otávio Franco, 48 Centro (pátio da prefeitura) Berizal /MG 
Data:   12/01/2022                                      Horário:    12:00     Hs. 

 
 

LOTE                           DESCRIÇÃO   VALOR INICIAL 
01 Lote com material hospitalar:  Autoclave Vitale Plus – Balança Welmy – 

Aparelho Pressão Unitec – Cilindro de gás oxigênio 45 kg – Aparelho 
de rx odontológico prodental – Aparelho de rx intecal CR7 – Cadeira de 
rodas – Refletor de alumínio – Reator para refletor – 04 (quatro) 
balanças para banheiro – Separador hospitalar. Total 14 peças. 

R$         500,00 

02 Lote com material informática:  Impressora HP Deskjet D1460 – 
Impressora HP Deskjet D1360 – 07 (seis) CPU – 05 (cinco ) Monitores 
tipo LCD  -  03 (três) monitores tipo CRT  – Impressora Laser 
Multifuncional SCX 6555NX -  Impressora Sansung -  total: 16 peças. 

R$        300,00 

03 Fogão industrial 2 bocas – Fogão industrial 4 bocas  - total: 
02 Peças. 

R$          60,00 

04 Carteiras escolares (sucatas). Total: 55 peças. R$        280,00 

05 03 Arquivos de aço 4 gavetas. R$          60,00 

06 02 Bebedouro Industrial Polar – 01 Bebedouro tipo coluna inox R$        150,00 

07 03 Mesas simples em MDF liso 1,20x0,60 – 07 Cadeiras almofadas –  
06 Longarinas. Total: 16 Peças. 

R$        200,00 

08 Lote com pneus usados para veículos e máquinas R$        400,00 

09 Lote com ferro velho (diversos). R$          50,00 

10 Um motor estacionário Yanmar NSB95 R$        200,00 

11 Um Veículo Toyota Bandeirante – ano/modelo: 1999/2000 – Placa: 
GMF-3088 – Chassi: 9BRBJ0160Y1021004 

R$     7.000,00 

12 Um veículo  VW/ Up Take MA – cor branca, ano/modelo:2014/2015 – 
Placa: PUH-7038 -  chassi: 9BWAG4122FT531219. 
 

R$     5.000,00 

 

13 Um veículo Fiat Uno Vivace 1.0 – 4 portas – cor: branca 
Ano/modelo:  2011/2012,   placa:  NXX-0014  – chassi: 
9BD195152C0253967 

R$     6.000,00 

14 Um veículo Fiat Doblo Rontan Ambulância 1.8 – ano/Modelo: 
2009/2009 – Placa: HMH-7051  -  cor: Chassi: 9BD22315592015683. 

R$     8.000,00 

15 Um veículo Fiat Uno Mille Fire Flex – 4 portas – cor branca 
Ano/modelo: 2008/2008 – placa: HMN-8330  - chassi: 
9BD15822786119197 

R$     5.500,00 

16 Um veículo microonibus Iveco Cityclass – cor:Ano/modelo:                2011/2012 
– placa:  HLF-8696  - chassi:93ZL68B01C8435205              (Veiculo sucateado) 

motor desmontado (incompleto). 
 

R$     3.500,00 

17  Um veículo VW Gol – 4 portas – cor branca – ano/modelo: R$      8.000,00 
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2010/2011 – placa: HLF-5517 – chassi: 9BWAA05W6BP 
069659 

18 Um veículo VW Gol 1.0 GIV – 4 portas, cor branco – ano/ 
Modelo:  2013/2014  –  placa:  OQN-1744  –  chassi: 
9BWAA05WXEP007332  

R$      8.000,00 

19 Um veículo Fiat Uno S IE – 2 portas – cor:                              Ano/modelo: 
1993/1994 -  placa: GSE-6931  - chassi: 
9BD146000P5122502 

R$      2.000,00 

20 Um veículo Renault Sandero AUT 101 – 
Ano/modelo: 2013/2013 – placa: OQM-8999  - chassi: 
93YBSR6RHEJ775744 (revisar motor) 

R$      4.000,00 

21 Um veículo GM Prisma MXX Flex – ano/modelo: 2010/ 
2011 – placa: HLF-4491 –chassi: 9BGRM69X0BG155453 

OBS: motor desmontado. 

R$      3.500,00 

22 Um veículo Fiat Doblo Atractiv 1.4 – 7 lugares – cor: 
Ano/modelo: 2013/2013 -  placa: OQM-1399 – chassi: 

9BD119707D1108953. 

R$    13.000,00 

 
CONDIÇÕES DO LEILÃO 

 A sequência do leilão será aleatória. Não segue ordem numérica. 

 Os lotes serão vendidos um a um. 

 Os lances mínimos intermediários serão determinados pelo leiloeiro. 

 Como em todo e qualquer leilão tudo é vendido no estado em que se encontra. 

 Os bens arrematados serão liberados após a compensação dos cheques e comprovação do 
pagamento total. 

 As descrições e o estado de conservação dos lotes do catálogo são meramente informativos e não 
dispensa sua vistoria antecipada. 

 Os veículos leiloados estarão livres de taxas e multas junto ao Departamento de Trânsito do Estado 
de Minas Gerais – DETRAN-MG, até a data do leilão, a fim de que possam realizar a transferência para 
seu nome. 

 O arrematante pagará no ato da arrematação o valor de 50 % (cinquenta por cento) do valor 
arrematação, e 5% (cinco por cento) como comissão do leiloeiro, devendo completar o pagamento 
final de 50% (cinquenta por cento) até o dia 17/01/2021 em contrário perderá o sinal mais a comissão 
do leiloeiro. 

 Correrão por conta do arrematante, todos os ônus fiscais ou outros de qualquer natureza, 
relacionados com os bens arrematados, bem como todas as despesas com remoção, transporte, 
carga e descarga. 

 O ICMS sobre os bens arrematados é de responsabilidade do comprador. 

 No ato da arrematação, o arrematante assinará o termo de arrematação entregando um documento 
(identidade). 

 O nada consta de multas e certidões negativas de furto referente aos veículos serão fornecidas pelo 
vendedor, inclusive os documentos dos veículos (DUT e recibo). 

 Favor confirmar presença na participação do leilão. 

 Edital completo no site do Leiloeiro www.marcusviniciusleiloes.com.br, e no site da prefeitura: 
www.berizal.mg.gov.br . 

            Outros esclarecimentos serão fornecidos no início do leilão. 
Informações: Fone: (38)3221-5324 / (38) 99909-7240/ 99125-4664 

www.marcusviniciusleiloes.com.br /Email: marcusviniciusleiloes@yahoo.com.br 
Marcus Vinícius da Silva Leiloeiro Oficial Mat. 107 JUCEMG 
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