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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

TERMO DE REFERÊNCIA

O objeto do presente termo é subsidiar o Departamento de Licitações na elaboração das
diretrizes que darão ordem e forma à licitação.
Trata-se de processo licitatório, na modalidade LEILÃO, para venda de veículos,
maquinas pesadas, sucata mista de ferro velho e demais itens que, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento.

2 – JUSTIFICATIVA:
A comissão de avaliação de bens inservíveis, no uso de suas atribuições realizou o
levantamento de bens que não são mais uteis para a administração municipal bem como fez a avalição
dos mesmos conforme segue em anexo junto ao decreto nº 212/2020.
Bem como, tendo em vista a inutilidade dos bens elencados pela comissão de avaliação
para a administração municipal, e conforme a legislação em vigor prevê, solicita-se que seja realizado
o processo licitatório na modalidade de Leilão, a fim de levantar recursos financeiros que poderão ser
aplicados na renovação e manutenção da frota municipal e outros.

3 – DA VISTORIA DOS BENS:
- Todos os bens selecionados para o leilão, constantes nos lotes deste Termo de Referência, serão
levados ao leilão nas condições em que se encontram.
- Para que os possíveis interessados tomem conhecimento do estado dos bens, está aberta visitação
pública de segunda à sexta-feira das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas, nas dependências da
oficina mecânica/garagem do Município, localizada na rua Marilia, 665, no bairro Padre Ulrico, no
município de Francisco Beltrão – PR, com data a definir em edital.
- Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo, pois, o
leiloeiro, nem ao Município de Francisco Beltrão - PR, qualquer responsabilidade posterior, como,
concessão de abatimento no preço em decorrência de suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, ou
mesmo por conta de vícios redibitórios, consertos, reparos, reposição de peças com defeito ou
ausentes, e providências quanto à sua retirada e transporte após arrematação, pressupondo-se terem
sido previamente examinados os bens, bem como conhecidos e aceitos os termos do certame pelos
licitantes.
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1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
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4 – LOCAL DE ENTREGUA/ HORÁRIO:
GARAGEM MUNICIPAL, das 07:30hs às 11:30hs e das 13:00hs às 17:30hs.

5 – PRAZO DE ENTREGUA DO OBJETO ARREMATADO:

6– OBRIGAÇÕES:
DA ARREMATANTE:
- Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, nem devoluções, pedidos de
restituição de quantias ou abatimento de preços, quaisquer que sejam os motivos alegados.
- No ato do carregamento, o comprador deverá trazer todos os equipamentos de
proteção e segurança necessários, não sendo permitida a transformação dos bens arrematados dentro
da área do depósito. O transporte do bem arrematado, assim como as despesas com retirada,
carregamento, frete, seguro, etc., correrão por ordem, risco e conta do comprador.
- A entrega do bem leiloado será feita somente ao arrematante ou a empresa por ele
representada. Em nenhuma hipótese serão emitidos comprovantes em nome de terceiros, que não se
qualifiquem como arrematantes dos bens licitados.
- A remoção dos bens arrematados será por conta e risco exclusivo do arrematante, bem
como a transferência de propriedade dos veículos junto ao DETRAN/PR, sendo vedada a indicação
de qualquer outro nome para o preenchimento do Documento Único de Transferência – DUT.
- As despesas de transferência junto ao DETRAN ou órgão competente correrão as
contas exclusivamente dos arrematantes. Os Documentos necessários à transferência de propriedade
serão entregues diretamente ao arrematante após pagamento do bem arrematado, pelo Departamento
de Patrimônio do Município de Francisco Beltrão - PR.
- Eventuais encargos tributários incidentes sobre os bens arrematados, assim como
obrigações fiscais acessórias, são de responsabilidade exclusiva do arrematante.
- Ocorrendo força maior ou caso fortuito no interregno de tempo entre a data de
realização do leilão e da retirada do bem, que impeça a entrega do mesmo, resolve-se a obrigação
mediante a restituição do valor pago.
- É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer
forma negociar o bem arrematado antes do pagamento, transferência e retirada do veículo ou máquina
das dependências do Parque de Máquinas do Município.
- No “lote 14”, o arrematante terá 48 horas para efetuar a medição e retirada do item
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O arrematante deverá retirar o bem público a ele adjudicado obrigatória e
concomitantemente com a integralização do pagamento, das dependências da oficina
mecânica/garagem do Município, localizada na rua Marilia, 665, no bairro Padre Ulrico, no município
de Francisco Beltrão – PR., a partir do horário de encerramento do leilão e no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis.
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arrematado (acompanhado pelo fiscal do leilão) e posteriormente efetuar o pagamento do montante
proporcionalmente ao valor do LT arrematado.
Obs: As despesas de medição do “lote 14” serão por conta do arrematante.
- No “lote 21”, o arrematante terá 48 horas para efetuar a pesagem do item arrematado
(acompanhado pelo fiscal do leilão) e posteriormente efetuar o pagamento do montante,
proporcionalmente ao valor do KG arrematado.
Obs: As despesas de pesagem do “lote 21” serão por conta do arrematante.

- Disponibilizar os itens a serem leiloados, afim dos interessados poderem inspecionar
os lotes, mediante visita e somente no visual;
- Aplicar sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

7 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS:
LOTE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ESPECIFICAÇÃO
Placa: AIM-3049, VW Gol 16V, ano: 1999/1999
Placa: ARM-7219, Fiat Strada Fire, ano: 2009/2010
Placa: AKV-8469, GM Celta, ano: 2003/2003
Placa: AHA-3301, Vw Gol 1.6, ano: 1997/1997
Placa: AKV-8681, Fiat Strada Fire, ano: 2003/2003
Placa: AWX-1257, Fiat Uno Mille, ano: 2013/2013
Placa: AMZ-4244, GM Celta, ano: 2005/2006
Placa: AQB-7223, Vw Gol 1.0, ano: 2008/2008
Placa: ASX-6550, Ford Courier 1.6, ano: 2010/2011
Placa: APX-8528, Fiat Uno Mille, ano: 2008/2008
Placa: AIH-0553, Vw 14.150, ano: 1998/1998 – Sem carroceria
Placa: AEW-8371, Ford Cargo 4030, ano: 1994/1995 – Sem carroceria
Vw Kombi, ano: 2013/2014 – (SUCATA)
Óleo queimado, aproximadamente 5.000 Lts – Valor por litro
Motoniveladora Caterpilar 120-B, ano 1985, Motor: 3330660Z01969, Série:
32CO1274
Carroceria metálica basculante 12 m³, dimensões internas 4900 mm X 2400
mm X 1050 mm
Motoniveladora 140 B
Moto cultivador tobata
Retro escavadeira - sem lança new holland MOD:LB90
Ancinho enleirador e espalhador
Sucata mista de Ferro Velho (aproximadamente 15.000kg). Valor por Kg.
retroescavadeira MF86 HS massey fergusom (mf86hs), ano 1996

AVALIAÇÃO
R$ 1.958,50
R$ 8.649,25
R$ 3.901,50
R$ 2.375,00
R$ 4.175,50
R$ 5.985,75
R$ 3.408,25
R$ 4.593,00
R$ 7.032,50
R$ 4.084,00
R$ 15.000,00
R$ 14.000,00
R$ 500,00
R$ 2,00(por LT)
R$ 10.000,00
R$ 8.000,00
R$ 20.000,00
R$ 100,00
R$ 20.000,00
R$ 1.000,00
R$ 0,50 (por kg)
R$ 12.405,00

O objeto do “lote 13” (sucata de veículo) poderá ser arrematado somente por Pessoa Jurídica.

VALOR TOTAL MINIMO ESTIMADO R$ 164.668,25
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DO CONTRATANTE:
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8 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO LEILÃO:
A fiscalização do Leilão será exercida por Emerson Schroeder, representante da
Secretaria Municipal de Administração, para o acompanhamento e sua fiscalização, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e de tudo dará ciência.

– Data de envio do termo 19 de julho de 2022
– Secretaria Municipal de Administração
– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Vlademir Vieira da Cunha
– Telefone para Contato: (46) 3520-2156
– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

10 – AUTORIZAÇÃO
Francisco Beltrão, 19/07/2022

Antônio Carlos Bonetti
Sec. Mun. de Administração

Cleber Fontana
Prefeito Municipal

11 – ANEXOS
Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição
dos referidos ingressos.

ANEXO I – Relatório da Comissão de Avaliação
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9 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:
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