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EDITAL DE LEILÃO 001/2022

PROCESSO ADMINSTRATIVO 122/2022

LEILÃO N°AGL 960.18-22
DE BENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS -K

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS, através da Comissão e
avaliação de bens, de acordo com a Lei Federal N° 8.666/93, Lei Municipal n° 568/2022,
lei esta que aprova a realização do Leilão Público e Portaria n° 002/2022, que nomeia a
Comissão de Avaliação de Bens Móveis, torna público para conhecimento dos
interessados, que fará realizar o leilão, através do Site da empresa AGILLEILÕES
wvAA/.aqilleiloes.com.br sendo a responsabilidade técnica do leiloeiro público oficial, Victor
Oliveira Dorta, brasileiro, capaz, devidamente matriculado na JUCETINS através da
MATRÍCULA 2018.03.0018, do tipo maior lance, para a venda de bens móveis de
propriedade do Municipio de CARIRI DO TOCANTINS - TO, adiante descritos no anexo I
integrante deste edital, mediante as seguintes condições:

1. ATA, HORÁRIO, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:

1.1. - A Prefeitura Municipal de Cariri do Tocantins avisa que realizará Leilão de
Bens Inservíveis e Sucatas Diversas em uma única etapa de forma "ONLINE" E
PRESENCIAL que terá início às 10 horas do dia 19 de maio de 2022 (horário de
Brasília), no site www.aqilleiioes.com.br e de forma presencial no endereço Avenida
Bernardo Sayão, Centro - Edifício sede da Prefeitura municipal de Cariri - Tocantins/TO
será presidiada através do leiloeiro público oficial Victor Oliveira Dorta, matriculado na
JUCETINS sob o n° 2018.03.0018.

LEILÃO DIA 19 DE MAIO DE 2022 A PARTIR DAS 10:00 HS

1.2. - No caso de impossibilidade da realização do leilão na data definida neste

Edital, fica aquela estabelecida no primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e horário
independente de novas publicações.

1.3. - Os itens Objetos deste Leilão estão relacionado no Anexo I termo de
referencia deste edital.

1.4. JUSTIFICATIVA: O presente Leilão tem por otSKeto realizar vendas de
bens móveis inservíveis para a administração pública de Car^i do Tocantins:
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2. HORÁRIO E LOCAL PARA EXAME DOS LOTES:

2.1. -O exame dos bens ficarão disponíveis ao público a partindo dia 04 de
maio do ano de 2022, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12h00min
sendo a visitação encerrada no dia 12 de maio do corrente ano.

2.2. Os interessados deverão comparecer na Prefeitura Municipal, situada
Avenida Bernardo Sayão, nesta cidade, onde um servidor designado irá acompanhar até
o local onde se encontram os objetos deste Leilão.

2.3. - Cada item correspondente a um lote solto ou item da mesma categoria.

2.4. - Não haverá visitação no dia do leilão.

3. - CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO:

3.1. - Os bens relacionados neste edital encontram-se à disposição dos
interessados, para serem examinados juntos a Secretária Municipal Infraestrutura, Meio
Ambiente e Habitação do Município de CARIRI DO TOCANTINS.

3.1.1 O MUNICÍPIO DE CARIRI DO TOCANTINS não se responsabilizará por
eventuais erros de descrição, de impressão ou pelos defeitos que o bem colocado em
leilão possa conter, não cabendo, pois, a respeito dele, qualquer reclamação posterior
quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, nem direito à reclamação por vícios
redibitórios e tão pouco pedir abatimento no preço, assim, recomenda-se aos interessados
a leitura atenta do edital e o exame criterioso do bem, não serão admitidas reclamações
após o arremate.

3.2 - É permitida , exclusivamente, a avaliação visual do lote, sendo vedados
quaisquer outros procedimentos, como manuseio, experimentação e retirada de peças.

3.3 - O bem será vendido à vista, a quem maior lance oferecer, não inferior à
avaliação, no estado de conservação em que se encontra, não cabendo ao MUNICÍPIO
DE CARIRI DO TOCANTINS, quaisquer responsabilidade quanto a reparos ou mesmo
providências referentes á retirada e transportes dos bens arrematados.
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4. DOS LANCES;

4.1. - Os lances serão ofertados de forma presencial no local e hora definidos
neste Edital de Leilão e concomitantemente na modalidade virtual, através do site
vvww.aqilleiloes.com.br a partir do preço mínimo estabelecido, considerando-se vencedor
o licitante que houver oferecido maior oferta por lote.

4.2. - Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais).

4.2.1 - Os bens serão leiloados por lote. podendo ser reiniciado o procedimento
para o lote (MODO REPASSE) que não obtiver lances em primeira chamada.

4.2.2 - Os lances iniciais poderão ser reavaliados por conveniência administrativa,
mediante aprovação prévia da Comissão De Avaliação Patrimonial.

4.2.3 - A ordem do leilão dos lotes ficará a critério do leiloeiro oficial sem causar
prejuízo para esta Administração.

4.2.4 - O leiloeiro irá estipular o valor das concessões no inicio da arrematação
de cada lote previsto no termo de referência do edital.

4.2.5 - Os lotes serão concedidos a quem maior lance oferecer desde que iguais
ou superiores aos valores estipulados no "Anexo 1 termo de referencia deste Edital".

4.2.6 - Fica reservado ao leiloeiro o direito de alterar a composição e/ou
agrupamentos dos lotes do leilão, antes ou durante a realização do mesmo, bem como
incluir ou excluir lotes, sem que isso importe qualquer direito a Idenização ou reparação
ou prejuízo para Administração e ou participantes.

4.2.7 - O interessado que ofertar o maior lance, de imediato, deverá fornecer os
dados solicitados pelos auxiliares do leiloeiro oficial, inclusive endereço completo, fones
para contato e e-mail. O descumprimento desta formalidade implicará na não aceitação
do lance vencedor, sendo convocado de forma imediata o 2° colocado que caso não
cumpra igualmente ao 1° colocado terá seu lance invalidado dando ao leiloeiro a condição
de convocar o próximo colocado até que se finde a arrematação.

4.2.8 Caso não seja satisfatória a finalização do lote com o resultado positivo na
arrematação, procederá-se de pronto, novo leilão do lote.^m que caiba ao licitante,
qualquer direito a reclamação. \\
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5. - DOS LICITANTES QUE PODERÃO E NÃO PODERÃO PARTICIPAR
DESTE CERTAME:

5.1 - Poderão participar desta licitação na modalidade leilão, pessoas físicas,
inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (GNPF) ou jurídicas, inscritas no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), além de todos os cadastrados no site
www.agilleiloes.com.br. que se enquadre em qualquer das seguintes situações:

5.2.1. Não podem participar pessoas que encontram-se sob falência, recuperação
judicial ou extrajudicial, liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
dissolução, bem como as estrangeiras que não funcionem no país;

5.2.2. Não podem participar pessoas que tenham sido declaradas inidôneas pela
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, ou que
estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO
TOCANTINS.

5.2.3. Não podem participar pessoas que estão constituídas sob qualquer
modalidade de consórcio.

5.2.4. Não podem participar Servidor ou dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIRI DO TOCANTINS, nos termos do art. 9°, III da Lei n. 8.666/1993.

5.3 - A simples participação no presente leilão importa total, irrestrita e irretratável
submissão dos proponentes às condições deste Edital.

5.4 - O vencedor do lance será identificado no ato da assinatura do comprovante de
compra, quando então fornecerá o número da Carteira de Identidade e CPF, no caso de
pessoa física, ou CNPJ e Inscrição Estadual, quando pessoa jurídica.

5.4.1 - Somente poderá participar da fase de lances o próprio interessado ou seu
procurador, se Pessoa Física, ou o representante legal, se Pessoa Jurídica, devidamente
credenciado mediante procuração com poderes para realizar a compra.

5.4.2 - Não será admitida neste leilão a participação, direta ou indiretamente, de
servidores ou parlamentares do MUNICÍPIO DE CARIRI^OCANTINS, nem de pessoas
jurídicas, dos quais estes participem, sejam a que título forx
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5.4.3 - Só poderão participar deste certame para ofertar lances online quem estiver
cadastrado no site www.aqilleiloes.com.br. ou estando presencial que esteja portando os
documentos relacionados nos itens 6.4.1 e 6.4.2.

6.0 - DOS LANCES PARA ARREMATAÇÃO

6.1 - Os lotes serão leiloados um a um, no estado de conservação que se encontram
e conforme orientações do Termo de referencia anexo I do edital, não cabendo ao
município e ao leiloeiro qualquer responsabilidade quanto a conservação, reparos ou
mesmo ás providências referentes a retirada e transporte do(s) bem(ns) arrematado(s).

6.2 - Para a forma virtual ou presencial o valor mínimo será considerado o último
lance, registrado para cada item no site www.aqilleiloes.com.br. seja por lance online ou
ofertado presencialmente.

6.3 - Os Interessados em participar na modalidade online, deverão se cadastrar
com antecedência mínima de 24 horas da data da ocorrência do leilão
excusivamente no site www.aqilleiloes.com.br , onde receberão a chave de acesso.

6.4 - A chave de acesso somente será liberada caso o cadastrante tenha
cumprido com o envio perfeito da documentação exigida pela AGILLEILÕES no
momento do cadastro e eventualmente seja aprovado conforme as normas da
AGILLEILÕES.

Todos os procedimentos para o referido cadastro estão no site. Também
poderão contar com o suporte em horário comercial pelo telefone (63) 3216-2010 e
98412-3190 e (63) 99989-0210.

6.4 - Após o cadastro no portal, o interessado deverá, no mesmo site, solicitar a
habilitação na opção "Cadastre-se" ou por meio do e-mail contato@aqilleiloes.com.br

6.5 - O prazo para enviar o pedido de habilitação para fins de participação no modo
eletrônico encerra-se no dia útil anterior à data de início do leilão.

6.6 - A AGILLEILÕES, poderá a seu exclusivo ctóério, habilitar de forma automática
todos os cadastrados em seu banco de dados sem qu^uer prejuízo ao ato.
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6.7 - O leiloeiro não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos ocorridos
pelo sistema de web, na rede mundial de computadores, pelos operadores, por lances
indevidos ou manuseamento inadequado da ferramenta eletrônica por ela ofertada, pelo
uso indevido das senhas de acesso ou qualquer outro impedimento que possa vir a surgir
ou ser apresentado em razão da queda de comunicação, da rede e de outros problemas
técnicas, no site, que impossibilite o internauta a participar do evento, na ocorrência dos
mesmos, poderá ser dada preferência de compra para o público presente.

6.8 - Os lotes serão leiloados seqüencialmente. Não havendo oferta na primeira
chamada, o lote poderá ser classificado como "REPASSE", o qual será reiniciado a
qualquer momento até o fim do LEILÃO.

6.9 - O lote será arrematado pelo participante que ofertar o maior lance.

6.10 - No Caso de problemas técnicos e/ou operacionais no sistema online, poderá
o leiloeiro reiniciar o lote, oportunizando a todos os interessados a participação em nova
disputa.

6.11 Os lances iniciais poderão ser reavaliados por conveniência administrativa,
mediante aprovação prévia do leiloeiro do leilão.

6.12-0 leiloeiro poderá ao critério registrar todos os lanches e, caso o melhor lance
não seja efetivamente homologado, será considerada a melhor oferta imediatamente
inferior.

6.12.1 - A homologação ocorrerá 10" (dez segundos) após o fechamento do
relógio. (Sempre na presença de um dos Participantes do leilão e de um funcionário do
Municipio) tendo por finalidade a auditoria e certificação da coisa.

6.13 - A não apresentação dos documentos especificados neste edital, implicará a
imediata desqualificação do interessado para participação no leilão, em qualquer das
modalidades aqui previstas.

6.14 - É proibido ao arrematante, ceder, permutar, vender ou negociar o bem
arrematado, sob qualquer forma, antes da retirada do mesmo no prazo estabelecido.

6.15 - Fica ratificado desde já, que qualquer forma de manipulação, acordo,
combinação, ou fraude por parte dos licitantes ou qualquer outra pessoa, que prejudique
o leilão, principalmente a combinação de lances e/ou propostas, será imediatamente
comunicado a Autoridade Policial e ao Ministério Públi^, para que tomem as devidas
medidas pertinentes, como previsto na Lei 8.666/83: \^rt. 90. Frustrar ou fraudar,
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mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si para outrem, vantagem decorrente
da adjudicação do objeto da licitação: Pena -detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e
multa-Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudara realização de qualquer ato de procedimento
licitatório: Pena - detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa. Art. 95 Afastar
ou procura afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento
de vantagem de qualquer tipo: Pena - detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa,
além de pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
se obstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida.

6.16 - Os lotes não disputados na fase de lances estarão disponíveis para
arrematação após o certame durante o prazo de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo das
demais condições dispostas nesse termo. Neste caso, os interessados poderão entrar em
contato com a AGILLEILÕES pelos telefones (63) 3216-2010 e 98412-3190 e (63) 99989-
0210, sem prejuízo do disposto no subitem 8.3 Anexo 1 - Termo de referência do Edital.

7.0 - PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO:

7.1 - O valor pertinente a arrematação será paga integralmente à vista, no ato da
compra através de deposito identificado ou transferência bancária para:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI

Banco: Banco do Brasil

Ag: 794-3
Conta Corrente: 37.190-4

7.1.1 - O valor pertinente a comissão do leiloeiro e as despesas administrativas,
deverão e serão pagos integralmente à vista no ato da arrematação através de PIX,
depósito ou transferência bancária identificada para:

AGILLEILÕES ~ LOGÍSTICA E LEILOARIA.
Chave PIX CNPJ: 31.808.885/0001-83

Banco: Caixa Econômica Federal

Ag: 2525
Operação: 003
Conta Corrente: 6473-9

7.2 - Sobre o valor da arrematação não haverá incidência de ICMS, considerando
que o MUNICÍPIO DE CARIRI DO TOCANTINS, não é^ontribuinte do imposto e a
operação não é caraterizada como comercial. \\
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7.3 - A nota de venda será extraída em nome do licitante vencedor, identificado e
qualificado no ato do lellão.

7.4 - Em caso de inobservância de algum item, poderá o veículo ou a sucata a juízo
do leiloeiro Oficial voltar a ser leiloado no mesmo evento.

7.5 - Constituirá remuneração do leiloeiro a comissão de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da arrematação, mais despesas de leilão ou da adjudicação, ou da avaliação no
caso de remição, se requerida após o leilão e antes da assinatura do auto, que será paga
pelo arrematante, pelo remitente ou pelo devedor.

7.6 - O valor pertinente as despesas do leilão fica fixado como montante mimino de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e o máximo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
por lote arrematado, sendo as despesas custeadas pelo arrematante.

7.6 - O valor da comissão do leiloeiro e das despesas, não compõe o valor do lance
ofertado.

8.0-DA ATA:

8.1 - Encerrado o leilão, será lavrado, ao final da reunião, ata circunstanciada na qual
figurará o produto vendido, bem como a correspondente identificação do arrematante e os
trabalhos envolvidos no leilão, em especial os fatos relevantes.

9.0-PENALIDADES:

9.1 - A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita o interessado, além da
multa anteriormente fixada, às seguintes penalidades, indicadas na Lei n° 8.666 de 21 de
junho de 1993.

9.1.1 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração do MUNICÍPIO DE CARIRI DO TOCANTINS, pelo prazo
de até 02 (dois) anos. [X
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9.1.2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública quando o ARREMATANTE deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticado
falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, sendo mantida enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ocorrer na hipótese do licitante ressarcir
à Administração do MUNICÍPIO DE CARIRI DO TOCANTINS, pelos prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior.

9.2 - As sanções previstas nos subitens deste edital são aplicáveis também aos
interessados que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao leilão.

10 - DO DIREITO DE PETIÇÃO:

10.1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n° 8666/93. o licitante poderá
apresentar recurso ao Leiloeiro Oficial - na Sede da Prefeitura Municipal de CarirI
Tocantins, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da
ata. nos casos de julgamento das propostas/lances, anulação ou revogação deste Leilão.

10.2 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, por e-mail
telefone, carta e/ou outros meios, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias
úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro Oficial e sua Equipe
de Apoio poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo
encaminhar, devidamente informados, aos Ordenadores de Despesa do MUNICÍPIO DE
CARIRI DO TOCANTINS.

10.3 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante. que
pretender reconsideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro Oficial e sua Equipe
Apoio, deverão ser apresentados por escrito.

10.4 - A solicitação de esclarecimentos, a respeito de condições deste Edital e de
outros assuntos relacionados à presente licitação, deverá ser efetuada pelas pessoas
físicas/jurídicas interessadas em participar do certame até o 3° (terceiro) dia útil que
anteceder a data estabelecida para a reunião pública de realização de lances, indicada no
item 1, e protocolizadas na Comissão De Avaliação Patrimonial do MUNICÍPIO DE CARIRI
DO TOCANTINS, no endereço indicado no subitem 1.1 do^m 1.
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10.4.1 - A resposta aos pedidos de esclarecimentos será divulgada mediante
publicação de nota na página do MUNICÍPIO DE CARIRI DO TOCANTINS, no endereço
https://www.cariri.to.gov.br/ ficando as pessoas físicas/jurídicas interessadas em participar
do certame obrigadas a acessá-la para a obtenção das informações prestadas.

11-RETIRADA DO BEM:

11.1 - O arrematante disporá do prazo de 07 (sete) dias úteis, contados da data da
liberação, para retirar o bem arrematado do local indicado no subítem deste edital, que
ficará condicionada à apresentação das duas vias nota de venda.

11.2 - A retirada do produto arrematado somente ocorrerá mediante a
apresentação dos comprovantes de pagamentos de forma intearal do bem
arrematado, da comissão e eventuais despesas além da nota de arrematacão e do
auto de arrematacão.

11.3- Ao Arrematante, será fornecido pelo leiloeiro o Auto de Arrematacão e a Nota
de Arrematacão que deverão juntamente com os comprovantes descritos no item 11.1
serem apresentados no momento da retirada do bem arrematado.

11.4 - Em hipótese alguma será entregue qualquer bem ao Arrematante sem que
sejam cumpridos os itens 11.1 a 11.3.

11.5 - Findo o prazo a que se refere o item anterior, fica o arrematante sujeito ao
pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculados sobre o
valor total da arrematação, sendo que a liberação do veiculo somente ocorrerá após o
pagamento da multa.

11.6 - É vedado ao arrematante do lance vencedor ceder, permutar ou negociar sob
qualquer forma o veículo arrematado antes do pagamento e emissão da nota de venda.

11.7- Não haverá, sob hipótese alguma, substituição da nota de venda.

11.8 - As despesas de retirada dos bens e sucatas correrão por conta do
arrematante.

11.9 - Será declarado abandonado o veículo, objetos ou sucata arrematado se não
retirado do local armazenador no prazo de 0^(sete) dias úteis, contados da data da
liberação. \\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

CNPJ N° 37.344.397/0001-49

12-DA REVOGAÇÃO:

12.1 - Antes da retirada do produto, o ordenador de despesas do MUNICÍPIO DE
CARIRI DO TOCANTINS poderá, de acordo com o interesse público, revogar este leilão,
parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em parte, em
despacho fundamento, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros.

12.1.1 - 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.

13 - REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS:

13.1 - Todas as despesas referentes à transferência de propriedade do veículo
correrão por conta do arrematante, bem como o pagamento de Impostos e taxas
incidentes a partir da data da arrematação.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1 - Todos os participantes do leilão estarão sujeitos aos artigos 87 a 99 da lei n°
8.666/93, e ao art. 335 do código penal brasileiro, verbis: 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 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, ou multa, além da pena
correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se obstém de
concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida.

14.2 - O MUNICÍPIO DE CARIRI DO TOCANTINS, não reconhecerá reclamações
de terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o bem adquirido no presente
Leilão.

14.3 - O edital não importa em obrigação de venda, desde que os lances não atinjam
o valor de avaliação.

14.4 - Fica eleito o foro da Comarca de Gurupi Tocantins para dirimir quaisquer
questões jurídicas alusivas ao presente certame, taue não possam ser resolvidas
administrativamente. W
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

CNPJ N° 37.344.397/0001-49

14.5 - Para qualquer informação, referente ao presente edital, os interessados
poderão manter contato pelo telefone n° (63)3216-2010 e 98412-3190 ou pelo e-mail:
www.agilleiloes.com.br.

14.6 - Faz parte integrante deste edital a relação do bem a ser leiloado constante no
Anexo I - termo de referencia deste edital e relação dos lotes .

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS - 02 DE MAIO DE

2022.

VANDERLEI ANTONlO DE CARVALHO JÚNIOR

pref/eto municipal
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ESTADO DO TOCANTINS

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

CNPJ N° 37.344.397/0001-49

ANEXO I

EDITAL DE LEILÃO AGL 960.18-22

Ônibus escolar

Micro

ônibus escolar

Micro ônibus

Kombi

Caminhão

Caçamba

Ambulância

09 Pá Carregadeira

Retroescavadeira

11 Trator Aarícola

Unid. Descrição 1 n° patrimônio
Estado de

conservação

Vaior iniciai

lance

mínimo (R$)

01

N°3456 MWX-1491 Marca:

VW - modelo índuscar -

ano 2009 - diesel
Baixo R$10.000,00

01

N°3289 Placa: MXD-

9885; Marca Iveco -
Modelo Oc17;

Ano 2012/2013; Diesel
Baixo R$7.000,00

01

N° 3458 Placa: MVR 3002 -

Marca VW ~ Modelo: VOLARE

- Ano 2002; Diesel
Baixo R$7.000,00

01

N°3287 Placa NKI- 1596-

Marca WW - Ano 2009;

Gasolina

Baixo R$5.000.00

01

N°3451 Placa: DWS -4799-

Marca FIAT - Modelo

UNOMILEFIRE-no 2007/

2008; Gasolina

Baixo R$500,00

01

N° 3293

Placa: OYA 5753

Marca MERCEDES BENS-

Modelo ATRON 2729

Ano 2014; Diesel

Baixo R$50.000,00

N°3715Placa: MXG -8967-

Marca FIAT - Modelo:

IDEA ESSENCE; vermelho;

Ano 2013/2014; Gasolina

Médio R$15.000,00

01

N°2325

Placa: OLN 2289,

Marca RENALT; modelo IDEA

ESSENCE; Ano:

2013/2014; Gasolina.

Baixo
R$15.000,00

01

N° 3284

Marca: CASE

Modelo W203; Diesel

Médio R$110.000,00

01

N° 3283

Marca: CASE;

Modelo 580N

Ano 2013; Diesel

Médio
R$50.00Gb00

01

N° 3340

Marca Valtra

Modelo 785; Diesel Baixo R$30.000,00 r
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

CNPJ N° 37.344.397/0001-49

Trator Agrícola

Plantadeira /

Adubadora

Plantadeira /

Adubadora

Calcareadeira

Roçadeira
Hidráulica

Grade Hidráulica

Pulverizador

Lote de

impressoras

Lote de nobreaks

Lote de

computador,
monitores e

abinetes

Lote de

cadeiras plástico;
longarinas;

giratórias e fixas.

Lote balança
hospitalar

Fogão

Lote Armário de

aço roupeiro
e estante

Lote Arquivo
em aco gavetas

N° 3382

Marca: Valtra

Modelo 950; Ano 2014; Diesel

N° 3309

Marca: KOHLER

Modelo: 3 linhas

N°3310, 3311

Marca: KOHLER

Modelo: 4 linhas

N°3313

Marca: IPACOL

Modelo: 3.5 TON

N° 3291

N° 3286

Marca: BALDAN

Modelo: 16 DISCO

3716

Imep Maxx 400 Its
N° 402; 445; 3048; 271; 196;
422; 118; 665; 2190; 699;

294; 101;332; 81

N° 394; 396; 397; 399; 400;

3085; 2532; 443; 2511; 124;

391; 215; 393; 395; 405; 444;
446; 390; 2111:2259; 900;

2253; 2821; 3164; 3176;
2260; 2155; 181; 306; 241;

55; 520; 465; 2260; 2226;
2155

N° 195; 406; 398; 421.

N° 1367; 2073; 473; 1369; 868;
1783; 552; 1834; 1831;
1832; 1896; 1881; 1826; 1825;

1827; 1824; 1431; 852; 854;
884; 853; 851; 2039; 469; 540;
533; 517; 2038; 488; 493; 489;
906; 751; 689; 2045.

Balança Welmy 140 kg;
balança Brião 150kg;

N° 3060; 2809.

N° 3120 - Esmaltec Caribe 4

bocas branco

N° 2014; 187x122

N°351

N°419; 133x47 cm; N°518;
133x55cm

Sucata

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Sucata

Sucata

Sucata

Sucata

R$15.000,00

R$3.000,00

R$4.000.00

R$3.000,00

R$1.000.00

R$1.500,00

R$4.000,00

R$160,00

R$100,00

R$60,00

Sucata R$60,00

R$30,00

R$30,00

t
R$40,00^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

CNPJ N® 37.344.397/0001-49

Bebedouro

Industrial 2

torneiras

Lote Mesa

ara escritório

Lote Carteira

escolar azul

Lote Carteira

escolar em

formica branco

Lote Maca e

berço hospitalar
Lote Mesa e

carteira escolar

infantil

Lote de Ar

condicionado

N° 837; RB10 100L

N° 526; 125x80 cm N°541

120x60cm
N° 1.222:1208; 1221; 1225;

1192; 1250; 1236; 1220;

1202; 1219; 1211;1266; 1273.

933; 948; 949; 943; 940;

941:938; 942; 945; 946;

947; 953; 954; 955; 956; 957;

959; 960; 986; 979; 952; 965;
973; 978; 935; 937; 977; 983;
951:950:944; 932; 963; 975;

976; 980; 981; 972; 947; 958.

N° 2975;2958; 2938

N°1539; 1437; 1438; 1795;

1794; 2061:2047; 1976;

1971; 1972;1968;1967; 1964.

N°417; 1631; 1325; 1323;
2599;2440
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Relatório dos bens considerados ínservíveis para a Administração Pública

O presente relatório tem por finalidade o levantamento dos bens móveis, veículos, e máquinas

considerados inservíveis para o Município de Cariri do Tocantins - TO, que poderão ser destinados a

leilão no exercício de 2022. Para isso, seguem abaixo a imagem e descrição geral dos bens.

1. Ônibus escolar Placa: MWX - 1491 - Marca VW - Modelo INDUSCAR - Ano 2009 - Diesel

m

2. Micro Ônibus Escolar Placa: MXD - 9885 - Marca IVECO - Modelo Oc 17 - Ano 2012 / 2013 —

combustível: Diesel



3. Micro ônibus escolar Placa: MVR- 3002 - Marca VW - Modelo: VOLARE - Ano 2002 - combustível:

Diesel

4. KOMBI Placa NKl - 1596 - Marca WW - Ano 2009 - Combustível: Gasolina
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5. UNO Placa: DWS - 4799 - Marca FIAT - Modelo UNO MILE FIRE - Ano 2007 / 2008 -

Combustível: Gasolina

6. Caminhão Caçamba Placa: OYA - 5753 - Marca MERCEDES BENS - Modelo ATRON 2729 - Ano

2014 — Combustível: Diesel
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9. Pá Carregadeira Marca: CASE - Modelo W203 - Combustível: Diesel

t]

10. Retroescavadeira Marca: CASE - Modelo 580N - Ano 2013 - Combustível: Diesel



11. Trator Agrícola - Marca: VALTRA - Modelo 785 - Combustível: Diesel

12. Trator Agrícola Marca: Valtra - Modelo 950 - Ano 2014 - Combustível Diesel



14. Plantadeira / Adubadeira Marca: KOHLER - Modelo: 4 linhas





Modelo: 3.5 TON

r"

il ^[.Ht t
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17. Roçadeira Hidráulica



18. Grade Hidráulica Marca: BALDAN - Modelo: 16 DISCO



20. Lote Computador Gabinete- marca Netrix
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26 Bebedouro

>:<<-•

27. Mesa madeira escritório



29. Carteira escolar adulto



30. Armário Arquivo

kV-* -' -■'/



31. Berço hospitalar

32 Balança hospitalar
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Por fim, ressalta-se que os objetos acima ilustrados podem variar em maior quantidade,

contudo isso estará especificado em posterior relatório de avaliação, onde constará também o estado

de conservação dos bens, número de tombamento, especificações gerais, etc.

Atenciosamente.

Comissão de levantamento nomeada pela Portaria n° 001/2022, de 01 de fevereiro de 2022, da

Prefeitura Municipal de Cariri do Tocantins - TO.

RICARDO RODRIGUES PINHEIRO

Presidente

ROBLEDO BATISTA DE OLIVEIRA

Membro

MATEUS LUCAS AGUIAR

Membro



CERTIDÃ*^ PUSLICAQÃQ
■ Certifico que apresentei ]Lei,l ] Decreto,
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CARIR» DoTOCANTlNSl ^
£f«Tí« ■■■.• •< ■ - CanrinoTnr..mi.^-TO.'--;;

Cu V4.it í
rsTAno DO TOCANTINS Cjiaele ferreira Sjlya

OeSTtC- :tli'r25i4

ESTADO DO TOCANTINS
município de cariri do TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO

Chotc dc Gabinete
Decreto n" 025/2021

PORTARIA N''001/2022, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022,

Nomeia a comissão de levantamento patrimonial de bens
móveis, veículos e máquinas inservíveis para o serviço publico
municipal, destinados a leilão referente ao exercício de 2022, e
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRI, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso das atribuições constitucional c legais, contidas na Lei Orgânica
do Município e Constituição Federal/88;

RESOLVE:

Art. 1° Nomear a comissão de levantamento patrimonial de bens móveis e máquinas
inservíveis para o serviço público do município de Cariri do Tocantms - TO, para o
exercício de 2022.

Parágrafo único. A comissão dc que trata este artigo será composta pelos seguintes
membros:

I. Robledo Batista de Oliveira - Mat. 464, CPF: 048.298.611-50, RG 688954
SSP-TO

n. Ricardo Rodrigues Pinheiro - Mat. 1098, CPF: 047.489.321-98, RG
1088495 SSP-TO

III. Mateus Lucas Aguiar-Mat. 1225, CPF: 063.555.901-37, RG 1243780SSP-
TO

Art. 2" A Comissão será presidida pelo servidor Robledo Batista de Oliveira e contara
com o apoio total de todos os secretários, chefes de seção e funcionários da Prefeitura
Municipal, bem como dos materiais de expediente e veículos que sejam necessários para
o bom andamento dos trabalhos.

Art. y Compete à Comissão de levantamento dos bens móveis inservíveis^a o
município: \\



L  A localização física de todos os bens;
n. Avaliação do estado de conservação dos bens;
III Identificação dos bens contendo a discriminação completa dos mesmos;
IV. Emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do

processo de levantamento, constando as informações detalhadas dos bens,
V. Apresentar relatório fotográfico dos bens;

Art. 4° Fica o presidente da Comissão incumbido de coordenar e fazer cumprir as
determinações descritas nesta Portaria.

Art. 5° Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARIRI DO
TOCANTINS - TO, 01 de fevereiro de 2022.

EI ANTÔNIO DE CARVALHO JÚNIOR
Prefeito Municipal
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GESTÃO 2021/2024

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 001/2022

LEILÃO N° AGL 960.18-22

O MUNICÍPIO DE CARIRI DO TOCANTINS, através da Comissão e avaliação de bens, de
acordo com a Lei Federal N° 8.666/93, Lei Municipal n° 568/2022, torna público para conhecimento
dos Interessados, que fará realizar o leilão, do tipo maior lance, de Bens Inservíveis e Sucatas Diversas
em uma única etapa de forma "ONLINE" E PRESENCIAL que terá início às 10 horas do dia 19 de
maio de 2022 (horário de Brasilia), no site www.aglllelloes.com.br e de forma presencial no endereço
Avenida Bernardo Sayâo, Centro na sede da Prefeitura Municipal de Cariri - TocantIns/TO, será
presidiada através do leiloeiro público oficial Victor Oliveira Dorta, matriculado na JUCETINS sob o n°
2018.03.0018. O edital também poderá ^r retirado através do site: www.cariri.to.gov.br, mais
formação através dos telefones (63) 3383' 115 \

/  Cariri do Tocantins - TO, 02 de maio de 2022.

Vanderlel Antonip de Carvalho Júnior
p/efeítp Municipal



ANO XXXIV - ESTADO DO TOCANTINS, TERÇA-FEIRA, 03 DE MAIO DE 2022 DIÁRIO OFICIAL

TRIBUNAL DE CONTAS PUBLICAÇÕES DOS MUNICÍPIOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N" 29/2022-COCAR

Processo n° 1551/2022 - Entidade: Prefeitura Municipal de
Xambioá - TO - Assunto; Expediente - Processo de Acompanhamento

1232/2022 - Tomada de Preços - Prefeitura Municipal de Xambioá - TO.
Nos termos do Despacho n° 412/2022 do Gabinete da Temeira Relaloria.
em atenção ao disposto no artigo 5°, LV, da Constituição Federal, que
assegura o contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com a Lei
Orgânica n° 1.284/2001, artigos 32, 33 e 34 e ao Regimento Interno do
TCt/TO, artigo 205, inciso V. Instrução Normativa n° 001/2012, fica, pelo
presente Editai. NOTIFICADO a Senhora SHERLEY PATRÍCIA MATOS DE
ALENCAR DIAS. Gestora da Prefeitura de Xambioá, para que nos termos
do referido expediente, e caso queira, no prazo de 05 (cinco dias) úteis
da publicação deste, manifestar e/ou apresentar documentos acerca dos
fatos apontados nos autos e no citado Despacho, ficando advertido dos
efeitos da revelia, ou seja. de que a falta de manifestação implicará em se
tornarem verdadeiros os fatos conforme constam nos autos, sujeitando-se
o responsável às sanções previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o,
ainda, de que os autos estarão à sua disposição, durante o mencionado
prazo, somente no Sistema E-Contas através do endereço eletrônico
app.tce.to.gov.br/sicop. Para esclarecimentos de dúvidas, em relação ao
presente edital, entrar em contato na Coordenadoria do Cartório de Contas
(fone; (63) 3232-5878) deste TCE/TO, localizado na Avenida Teolònio
Segurado, ACSU - NE 10. Conjunto 01, Lotes 01 e 02. com expediente
das 12 às 18 horas. Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 26 dias
do mês de abril de 2022, Coordenadoria do Cartório de Contas - COCAR.

^Eu, Manoel Rodrigues dos Santos Júnior, Técnico de Controle Externo.
'^Niigitei e conferi.

Conselheiro - JOSÉ WAGNER PRAXEDES

ALVORADA

CÂMARA MUNICIPAL

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO. torna público que
fará realizar na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação- CPL,
na Sede da Câmara Municipal, Rua Av. Ana Maria de Jesus, s/n", Centro,
Alvorada - TO. CEP: 77480-000;

SELEÇÃO DE PROPOSTAS ADICIONAIS DE EVENTUAIS
INTERESSADOS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ALVORADA - TO. Tipo; MENOR PREÇO GLOBAL.
Fundamentação Legal; art. 75, §3® c/c art. 23 da Lei 14.133/2021.

Maiores informações e documentação necessária,
presencialmente das 08:00 às 12:00 na Sede da Câmara Municipal
de Alvorada - TO, através do site: viíww.alvorada,to.Ieg.br e email:
alvoradacamaraighotmail.com. Os interessados deverão encaminhar
propostas de preços no período 04 a 06 de maio de 2022 através do
e-mail: alvoradacaniara@hotmail.com.

Alvorada - TO. 02 de maio de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N® 30/2022-COCAR

Processo n° 1551/2022 - Entidade: Prefeitura Municipal de
Xambioá - TO - Assunto; Expediente - Processo de Acompanhamento
N° 1232/2022 - Tomada de Preços - Prefeitura Municipal de Xambioá - TO.
Nos termos do Despacho n® 412/2022 do Gabinete da Terceira Relatoria.
em atenção ao disposto no artigo 5®. LV. da Constituição Federal, que
assegura o contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com a Lei
Orgânica n° 1,284/2001. artigos 32, 33 e 34 e ao Regimento Interno do
TCE/TO, artigo 205, inciso V, Instrução Normativa n® 001/2012, fica, pelo
presente Edital, NOTIFICADO o Senhor RENAN RESPLANDES ABREU,
Presidente da CPL, para que nos lermos do referido expediente, e caso
queira, no prazo de 05 (cinco dias) úteis da publicação deste, manifestar
e/ou apresentar documentos acerca dos fatos apontados nos autos e no
citado Despacho, ficando advertido dos efeitos da revelia, ou seja, de que
a falta de manifestação implicará em se tornarem verdadeiros os fatos
conforme constam nos autos, sujeitando-se o responsável às sanções
previstas em Lei e no RITCE/TO, cientificando-o. ainda, de que os autos
estarão à sua disposição, durante o mencionado prazo, somente no
Sistema E-Conías através do endereço eletrônico; app.tce.to,gov.br/sicop.
Para esclarecimentos de dúvidas, em relação ao presente edital, entrar
em contato na Coordenadoria do Cartório de Contas (fone; 63-3232-5878)
deste TCE/TO, localizado na Avenida Teolônio Segurado-ACSU-NE 10,
Conjunto 01, Lotes 01 e 02, com expediente das 12 às 18 horas. Palmas,

^•Capital do Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de abril de 2022,
oordenadoria do Cartório de Contas - COCAR. Eu, Manoel Rodrigues

dos Santos Júnior, Técnico de Controle Externo, digitei e conferi.

Conselheiro - JOSÉ WAGNER PRAXEDES

EDITAL DE CITAÇÃO N® 123/2022-COCAR

Processo n® 9230/2021 - Assunto: Processo de
Acompanhamento n° 956/2021 - Tomada de Preços - Entidade; Prefeitura
Municipal de Tocantinópolis. Nos termos do Despacho n® 196/2022-
RELT3 em atenção ao disposto no artigo 5®, LV, da constituição Federal,
que assegura o contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com
a Lei Organica n® 1.284/2001, artigos 32 e 33 e ao Regimento Interno do
TCE/TO. artigo 205. inciso V. Instrução Normativa n® 001/2012. fica, pelo
presente Edital, a Citar o Senhor ÉMIVALDO DA SILVA AGUIAR, para
que nos termos do referido processo, e caso queira, no prazo de 15
(quinze) dias da publicação deste, manifestar e/ou apresentar documentos
acerca dos fatos apontados nos autos e no referido Despacho, ficando
advertida dos efeitos da revelia, ou seja. de que a falta de manifestação
implicará em se tornarem verdadeiros os fatos conforme constam nos
autos, sujeitando-se a responsável às sanções previstas em Lei e no
RITCE/TO, cientificando-a, ainda, de que os autos estarão disponíveis no
sistema e-Contas, por meio do endereço eletrônico http: app.tce.to.gov.br/
econtas/exteno, poderá acessá-lo com login fornecido por este Tribunal,
conforme Portaria n° 550 de 2020, ou pefa sua certificação digital. Para
esclarecimentos de dúvidas, em relaçao ao presente edital, entrar em
contata na Coordenadoria do Cartório de Contas (fone: 63-3232-5969)
deste TCE/TO, localizado na Avenida Teotónio Segurado-ACSU - NE 10,
Conjunto 01. Lotes 01 e02, com expediente de 12 ás 18 horas. Palmas.
Capital do Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de abril de 2022,
Coordenadoria do Cartório de Contas - COCAR. Eu, Manoel Rodrigues
dos Santos Júnior, digitei e conferi.

Conselheiro JOSÉ WAGNER PRAXEDES
Relator

DERLÍ PELLEN2

Presidente da Câmara Municipal de Alvorada

ARAGUAÇU

AVISO DE SUSPENSÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO N® 002/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU. Estado do
Tocantins, através do pregoeiro, no uso das atribuições legais, comunica
aos interessados dos itens inseridos no Editai n® 002/2022, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N® 002/2022. Cujo objeto é o registro de
preços para futura aquisição de varredora/coletora mecânica acopláve!
ou rebocável, com equipamentos de limpeza urbana, para suprir as
necessidades da Prefeitura Municipal de Araguaçu-TO. com abertura
marcada para o dia 03 de maio de 2022 às 09:00hs, ficará SUSPENSO para
adequação do objeto. Maiores informações poderão ser adquiridas junto
ao Pregoeiro. Paulo Lucas Lira Resende, através do telefone; (63) 3384-
2056, e-mail: cpl,araguacu@gmail.com ou https://araguacu.to.gov.br/.

Araguaçu/TO, 29 de abril de 2022.

Paulo Lucas Lira Resende

Pregoeiro

CARIRI DO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 001/2022

LEILÃO N®AGL 960.18-22

O MUNICÍPIO DE CARIRI DO TOCANTINS, através da

Comissão e avaliação de bens. de acordo com a Lei Federal
N° 8.666/93. Lei Municipal n® 568/2022. torna público para conhecimento
dos interessados, que fará realizar o Leilão, do tipo maior lance, de Bens
Inservíveis e Sucatas Diversas em uma única etapa de forma "ONLINE"
E PRESENCIAL que terá início às 10 horas do dia 19 de maio de 2022
(horário de Brasília), no site: www.agilleiloes.com.br e de forma presencia!
no endereço Avenida Bernardo Sayão, Centro na sede da Prefeitura
Municipal de Cariri - Tocantins/TO, será presidiada através do Leiloeiro
público Oficial Victor Oliveira Dorta, matriculado na JUCETINS sob o
n° 2018.03.0018.0 edital também poderá ser retirado através do site: www.
cariri.to,gov.br, mais informação através dos telefones: (63) 33831115.

Cariri do Tocantins - TO, 02 de maio de 2022.

Vanderlei Antônio de Carvalho Júnior

Prefeito Municipal


