
EDITAL 
LEILÃO Nº.001/2016 

 
 

À Câmara Municipal de Nova Veneza, Estado de Goiás, 
pessoa jurídica de direito Público interno, com sede administrativa situada na 
Rua José Francisco da Silva nº 62 – Centro – Nova Veneza, inscrita no CNPJ 
(MF) sob o n°. 97.509.525/0001-99, representada pelo atual Presidente senhor 
WEBER BALDUINO DOS SANTOS, torna público, para conhecimento dos 
interessados que, realizará em 11de marçode 2016, as 14:00 horas,  no pátio 
interno da Câmara Municipal de Nova Veneza, localizada na Av. Vereador José 
Francisco da Silva nº 62 centro, Nova Veneza/GO.  LEILÃO PÚBLICO 
Nº.001/2016, da seguinte forma: 

 

CAPÍTULO I 

DO FUNDAMENTO JURÍDICO DO LEILÃO 

O presente Leilão Público de veículo pertencente à Câmara 
Municipal de Nova Veneza dar-se-á com normas de que tratam a Lei Federal 
n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

CAPITULO II 

DO OBJETO E DOS LANCES MINIMOS 

1- O presente LEILÃO tem como objeto a venda de um veículo 
FIAT/PALIO ECONOMY FLEX – ANO/MODELO 2013/2013 – PLACA OMR-
6733. 

  

              CAPÍTULO III            

              DO DIA, DA HORA E DO LOCAL    

1-    DIA: 11/03/2016;      

2-    Hora: 14:00hs; 

3-    Local: no pátio interno da câmara Municipal de Nova Veneza, 
localizada na Av. Vereador José Francisco da Silva nº 62 centro, Nova 
Veneza/GO. 

 



CAPÍTULO IV 

DOS PARTICIPANTES 

Podem participar do presente Leilão, todos os interessados em 
adquirirem o veículo acima descrito, e que, atendam os requisitos 
estabelecidos neste Edital e na Legislação em vigor, tanto pessoas físicas 
quanto pessoas jurídicas. 

CAPÍTULO V 

DO LEILOEIRO 

1-    O Leiloeiro Leony Gomes dos Santos Junior, matriculado na 
JUCEG sob o número 034, devidamente contratado, será responsável pela 
realização do respectivo leilão. 

CAPÍTULO VI 

DA REALIZÃO DO LEILÃO 

1-    No horário, e local, designados no Capítulo III do presente 
Edital, será dado início a realização dos trabalhos, onde o Leiloeiro,comunicará 
aos participantes, as condições de realizações do Leilão. 

2-    Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o 
maior lance, assim considerado o maior valor nominal, igual ou superior ao 
valor da avaliação. 

CAPÍTULO VII 

DO PAGAMENTO E DA ENTREGA DOS BENS 

1-     O ARREMATANTE responsável pelo lance vencedor, deverá 
fazer o pagamento á vista, mediante cheque nominal á Câmara Municipal de 
Nova Veneza, ou em espécie. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DESPESAS 

                     4- Será de inteira responsabilidade do ARREMATANTE vencedor, 
todas as despesas, inerentes a transferência, mudança de domicílio, mudança de 
característicase IPVA proporcional, se for o caso.  

 
 
 
 



CAPÍTULO IX 

DA COMISSÃO DO LEILOEIRO 

1 – No ato da arrematação o ARREMATANTE vencedor pagará, a título de 

comissão do leiloeiro, a importância correspondente de 5% (cinco por cento) do valor 

do lanço, bem como, a título de despesas de leilão, por lote arrematado, o valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). 

DAS PENALIDADES 

O não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste 
Edital, sujeitará o ARREMATANTE vencedor ás penalidades na Leis nº. 
8.666/93, com suas alterações posteriores. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

1-     Qualquer cidadão poderá acompanhar o desenvolvimento do 
Leilão, desde que não interfira de modo a perturbar ou mesmo impedir a 
realização dos trabalhos sob penadas sanções previstas em lei. 

2-     Reservar-se á Comissão  de Licitação, no direito de a qualquer 
tempo, revogar, cancelar ou anular o presente procedimento licitatório,nos 
termos da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

3-     Os casos omissos deverão ser resolvidos pela Comissão de 
Licitação, nos termos da legislação em vigor. 

4-     Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal 
de Nova Veneza, no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, ou junto 
ao leiloeiro através: (62) 3250 1500– 9679 7098 Site: www.leiloesbrasil.com.br.  

5 – Para tornar público, lavrou-se o presente Edital que será fixado no Placar 

da Câmara Municipal, e seu extrato, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás e 

Diário da Manhã. 

 
Nova Veneza, 15 de fevereiro de 2016. 
 
 

_____________________________ 
WEBER BALDUINO DOS SANTOS 

Presidente 
 

http://www.leiloesbrasil.com.br/

