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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2022 

MODALIDADE: LEILÃO Nº 001/2022 

TIPO: A QUEM MAIOR LANCE OFERTAR 

 

1. PREÂMBULO  
 

1.1 O Município de GOIANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ 01.611.137/0001-45, com sede na Prefeitura Municipal situada à Av. 21 de 

Dezembro, nº 850, Centro, Goianá-MG, através de seu Prefeito Municipal Sr. 

ESTEVAM DE ASSIS BARREIROS, em conformidade com os dispositivos legais da 

Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Ordinária Municipal 891/2021 com modificações 

posteriores, vem tornar público para conhecimento de todos os interessados que 

fará realizar LEILÃO no dia 28/06/2022 dos bens abaixo especificados, de acordo 

com as regras e especificações deste Edital. 

 
2. TERMO DE REFERÊNCIA 
 
2.1. Locais para retirada de cópias do Edital e esclarecimentos: Cópia deste 

instrumento convocatório estará disponível através do e-mail: 

licitacao@goiana.mg.gov.br e contato@patricialeiloeira.com.br, no site do Município: 

www.goiana.mg.gov.br e no site da Leiloeira Oficial: www.patricialeiloeira.com.br, 

isento de custos, podendo ainda ser obtido junto ao Setor de Licitações, situado na 

Av. 21 de Dezembro, 850, Centro – Goianá-MG ou no escritório da Leiloeira – Av. 

Geraldina da Costa Diniz, 305, Bairro Colonial, Contagem, MG. Cep. 32.044-280. 

Informações através do telefone: (32) 3274-5192, (32)3274-5313 ou (32)3274-5360 

Prefeitura ou (31) 3243-1107 Leiloeira, no horário de 12:00 às 16:00 horas. 

 
2.1.1. Os interessados obrigam-se a acompanhar as publicações referentes a este 
processo nos sites www.goiana.mg.gov.br e www.patricialeiloeira.com.br, com vista 
a possíveis alterações e avisos. 
 
2.2. O leilão será realizado na modalidade simultâneo: (Presencial e online 
concomitante), conforme abaixo: 
 
2.2.1. Online: Através do site www.patricialeiloeira.com.br  
 
2.2.2. Presencial: Auditório da Câmara Municipal - Av. 21 de Dezembro, nº 850, 
Centro, Goianá-MG. 
 

2.3. Data e horário do leilão: 

2.3.1. Dia 28/06/2022, a partir das 09:00 horas 
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3. ÓRGÃO REQUISITANTE  
 
3.1. Secretaria Municipal de Administração, do Município de Goianá, Estado de 
Minas Gerais. 
 

4. OBJETO DO LEILÃO 
 

4.1. O presente leilão tem por objeto a alienação dos bens imóveis descritos e 
caracterizados nos Anexos I deste Edital, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura 
Municipal de Goianá/MG, localizados neste Município de Goianá, Estado de Minas 
Gerais. 
 
4.2. Os bens e imóveis objeto da presente licitação serão vendidos no estado e 
condições em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente 
examinados e aceitos pelos licitantes, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer 
reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas e extrínsecas. 
 
5. DO HORÁRIO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA VISITAÇÃO 
 
5.1. Os bens objetos deste Leilão poderão ser visitados pelos interessados conforme 
especificado neste tópico. 
 
5.2. Será disponibilizada aos interessados a possibilidade de visitação aos imóveis 
com acompanhamento de servidor público. As visitas acompanhadas ocorrerão 
conforme data e horários abaixo especificados: 
 
5.2.1. Local de Saída: Sede da Prefeitura Municipal de Goianá - Av. 21 de 
Dezembro, nº 850, Centro, Goianá-MG. 
 
5.2.2. Período de Visitação: De 30/05/2022 a 27/06/2022. 
 
5.2.3. Horário: 2ª, 4ª e 6ª, Das 08:30h às 11:30h e das 13:00h às 16:00h. 
 
5.2.4. As visitas ocorrerão mediante prévio agendamento de horário, com pelo 
menos 02 (dois) dias de antecedência, junto ao Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Sr. Fabiano Borges, pelo telefone (32)99949-4798 ou 
diretamente na Prefeitura Municipal de Goianá, pelos números (32)3274-5192, 
(32)3274-5313 ou (32)3274-5360. 
 
5.3. Ainda, em relação aos bens imóveis, por se situarem em local de acesso 
público, a visitação prévia à realização do leilão encontra-se permanentemente 
aberta, podendo visitar sem acompanhamento do servidor, conforme endereços e 
identificação constantes do Anexo I deste Edital. 
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5.4. Os interessados poderão, especialmente nos dias determinados para visitação, 
vistoriar, examinar e levantar condições de documentos inerentes aos bens 
destinados ao leilão, sendo de sua inteira responsabilidade fazer as averiguações 
necessárias quanto às características e especificações dos bens. 
 
5.5. As fotos dos bens imóveis, bem como demais informações descritivas, 
encontram-se disponibilizadas no site www.patricialeiloeira.com.br, para fins 
meramente ilustrativos. 

 

5.6. O estado e as condições dos bens objetos do presente edital se pressupõem 
conhecidos e aceitos pelos licitantes na data da realização do leilão, independente 
da realização da visita, não sendo aceitas reclamações posteriores. 
 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar do leilão todas as pessoas físicas, maiores e capazes, e as 
pessoas jurídicas devidamente constituídas na forma da lei. 
 
6.2. Não poderão participar do leilão, na condição de arrematantes, os servidores ou 
dirigentes do COMITENTE, sejam efetivos, comissionados, contratados ou cedidos 
para órgãos da administração direta ou indireta, conforme Art. 9º, inciso III da Lei 
8.666/93. 
 
 
7.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO PRESENCIAL 
 
7.1. Para participação no leilão presencial, o interessado pessoa física deverá 
apresentar à leiloeira ou a pessoa por ela designada, cópia simples acompanhada 
dos originais para conferência ou cópia autenticada dos seguintes documentos: 

a) Cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação; 
b) CPF, quando não constar do documento de identificação; 
c) Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, outorgando 
poderes para participação e arrematação no leilão, se for o caso; 
 
7.2. Para participação no leilão presencial, o interessado pessoa jurídica deverá 
apresentar à leiloeira ou a pessoa por ela designada, cópia simples acompanhada 
dos originais para conferência ou cópia autenticada dos seguintes documentos: 
 
a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as 
suas alterações ou da consolidação respectiva, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedade empresária e sociedade simples, e quando for o caso, 
acompanhado de documentos que comprovem seus administradores;  
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) – Cartão de 
CNPJ; 
c) Cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação do 
representante; 
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d) CPF, quando não constar do documento de identificação; 
e) Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, outorgando 
poderes para participação e arrematação no leilão, se for o caso; 
 
8. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO ONLINE 
 
8.1. Os interessados poderão participar do presente leilão também pela internet, 
sendo os lances encaminhados por meio do portal www.patricialeiloeira.com.br  

8.2. Para a participação no leilão por meio do portal 
www.www.patricialeiloeira.com.br, os interessados deverão cadastrar-se com 
antecedência no site, onde receberão por e-mail o termo de adesão as cláusulas e 
obrigações do site. O arrematante deve imprimir o termo, assinar e reconhecer firma 
de sua assinatura em cartório, após enviar  para a leiloeira juntamente com cópia da 
CNH ou RG e comprovante de endereço, através do endereço: Av. Geraldina da 
Costa Diniz, 305, Colonial, Contagem, MG, Cep. 32.044-280. Após o recebimento 
desta documentação a leiloeira irá enviar via e-mail a chave de acesso/senha para 
que o arrematante possa acessar ao site e ofertar os seus lances. 
 
8.2.1 O interessado também poderá contar com suporte em horário comercial pelo 
tel. (31) 3243-1107 / (31) 9 9235-2905 e/ou e-mail: contato@patricialeiloeira.com.br  
 
8.3. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em 
caso de recusa da leiloeira, por qualquer ocorrência, tais como, quedas ou falhas no 
sistema, da conexão de internet, linha telefônica ou quaisquer outras ocorrências, 
posto que a internet e o site da leiloeira são apenas facilitadores de oferta. 
 
8.3.1. Ao optar por esta forma de participação no leilão, o interessado assume os 
riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer 
reclamação a esse respeito. 
 
8.3.2. Caso ocorra fato previsto no item 8.3.1 será dada preferência de arrematação 
aos licitantes presentes. 
 
8.4. Na sucessão de lances no leilão online, a diferença entre os valores ofertados 
(incremento) não poderá ser inferior à R$ 100,00 (cem reais). 
 
8.5. O arrematante que descumprir com as obrigações poderá ter o seu cadastro 
bloqueado e impossibilitado de participar de leilões online e presenciais, além das 
multas a serem aplicadas. 
 
9. DOS PROCEDIMENTOS PARA O LEILÃO 
 
9.1. Os bens serão leiloados por item, podendo ser reiniciado o procedimento para o 
item que não obtiver lances em primeira chamada. 
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9.2. A ordem do leilão dos itens será de acordo com a descrição dos mesmos neste 
instrumento convocatório, conforme disposto no item 4.1 deste Edital. 
 
9.3. Os lances poderão ser ofertados pessoalmente no leilão presencial e por meio 
do site www.patricialeiloeira.com.br. 
 
9.4. O item será arrematado pelo participante que ofertar o maior lance, desde que 
igual ou superior ao valor mínimo de alienação descrito nos Anexos I deste Edital. 
 
9.5. A leiloeira registrará todos os lances, e caso o melhor lance não seja 
efetivamente pago, será considerada a melhor oferta imediatamente inferior. 
 
9.6. Fica registrado que qualquer forma de manipulação, acordo, combinação ou 
fraude por parte dos licitantes ou qualquer outra pessoa que prejudique o leilão, 
principalmente à combinação de lances e/ou propostas será imediatamente 
comunicada a Autoridade Policial e ao Ministério Público para que tomem as devidas 
medidas pertinentes, especialmente em relação às condutas criminosas previstas 
nos arts. 90, 93 e 95 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.7. Encerrado o leilão, será lavrada ata circunstanciada na qual serão discriminados 
os bens arrematados, a correspondente identificação do arrematante e os trabalhos 
desenvolvidos, bem como demais fatos relevantes. 
 
10. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO 
 
10.1. O arrematante online e/ou presencial pagará à leiloeira, o valor da comissão 
que correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor. 
 
10.1.1. O valor da comissão da leiloeira é verba acessória que não compõe o valor 
do lance ofertado, não sendo admissível seu desconto no valor total da arrematação. 
 
10.2. O arrematante presencial pagará à leiloeira, no ato do leilão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do lance ofertado, observado o disposto no 
art. 53, §2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
10.3. Após a participação do leilão, o arrematante presencial deverá apresentar-se 
na área de atendimento para realizar os pagamentos na seguinte forma: 
 
a) Para quitação da comissão da leiloeira, deverá realizar pagamento à vista, em 
moeda nacional ou pela emissão de 01 (um) cheque, em nome próprio, do valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor; 
 
b) Para quitação do sinal, deverá realizar pagamento à vista, em moeda nacional, 
mediante depósito em conta bancária do município, ou pela emissão de 01 (um) 
cheque, em nome próprio, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do lance 
vencedor; 
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c) Para quitação do saldo remanescente da arrematação, ou seja, dos 70% (setenta 
cento) restantes, o pagamento ocorrerá em parcela única, através de depósito em 
conta bancária do município, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data da 
arrematação. 

 
10.3.1 Os arrematantes (online) receberão via e-mail os dados bancários da 
Prefeitura e Leiloeira para os respectivos depósitos/pagamentos do sinal e saldo 
remanescente, conforme cláusulas 10.3 a, b e c. 

 
10.4. A Escritura Pública de transferência dos bens imóveis somente será emitida 
pelo Poder Público após a liquidação total do débito (lance e comissão), observado o 
disposto no item 10.3. 
 
10.5. O arrependimento do negócio por parte do proponente implicará na perda do 
sinal dado. 
 
10.6. As notas de arrematação serão emitidas pela Leiloeira em nome do 
arrematante, para devida comprovação da aquisição da propriedade. 
 
 

11. DAS DESPESAS COM A TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS 

 

11.1. Os imóveis objetos da presente licitação encontram-se registrados no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Goianá e serão vendidos no estado em que 
se encontram. 
 
11.2. Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas 
necessárias à transferência dos imóveis e regularização, tais como, despesas 
decorrente de escrituras e registros públicos, taxas, emolumentos, tributos, comissão 
da leiloeira, imposto de transmissão, taxas, alvarás, certidões imobiliárias, escrituras, 
emolumentos cartorários, registros, averbações de qualquer natureza, dentre outros, 
não podendo o arrematante desistir da compra em virtude de alegações quanto ao 
estado do mesmo e ou despesas de regularização e transferência. 
 

 
 

12. DA VENDA EM CARÁTER AD CORPUS E CONFORME O ESTADO FÍSICO 

DOS IMÓVEIS 
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12.1. Os imóveis serão vendidos em caráter “ad corpus” e no estado em que se 

encontram, sendo que as áreas mencionadas no Edital, catálogos e outros veículos 

de comunicação são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões 

constantes do Registro Imobiliário. 

 

12.2. Em virtude do caráter “ad corpus” da venda, o arrematante adquire o imóvel 

como se apresenta como um todo, independentemente de suas exatas e 

verdadeiras limitações, sejam elas quais forem, não podendo, por conseguinte, 

exigir complemento de área, tampouco alegar desconhecimento das condições 

físicas e fiscais, características e estado de conservação e localização dos bens, 

seja a que tempo ou título for, não sendo cabível, portanto, pleitear a rescisão do 

contrato ou abatimento proporcional do preço em tais hipóteses.   

 

12.3 As benfeitorias porventura existentes no imóveis objeto desta lei serão parte 

integrante do procedimento licitatório, autorizado pela Lei ordinária 891/2021. 

  

13. DA CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DE EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES DE 

USO DOS IMÓVEIS 

 

13.1. O arrematante deverá se cientificar previamente, por exclusiva 

responsabilidade, acerca das exigências e restrições de uso impostas pela 

legislação e órgãos públicos (municipal, estadual e federal), especialmente no 

tocante à legislação e preservação ambiental, saneamento, situação enfitêutica, uso 

do solo e zoneamento, servidões de qualquer natureza e ainda, das obrigações e 

dos direitos decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando 

for o caso, às quais estará obrigado a respeitar por força da arrematação do imóvel, 

não ficando o Município de Goianá, responsável por qualquer levantamento ou 

providências neste sentido.  

  

14. PENALIDADES 

 
14.1. Os valores recolhidos pelo arrematante, no ato do leilão, a título de comissão 
da leiloeira e de sinal para garantia da contratação, serão revertidos em multa, em 
proveito do Município, nos casos de: 
 
14.1.1. Desistência; 
 
14.1.2. Não cumprimento do prazo para pagamento; 
 
14.1.3. Não formalização da venda no prazo ou na forma estabelecida, por motivos 
ocasionados pelo arrematante. 

mailto:licitagoiana@gmail.com
mailto:licitacao@goiana.mg.gov.br


  

          Prefeitura Municipal de Goianá 
       ESTADO DE MINAS GERAIS 

       Av. 21 de Dezembro, 850 – CNPJ 01.611.137/0001-45 
e-mail: licitagoiana@gmail.com licitacao@goiana.mg.gov.br  

 
 

8 

 

 
14.2. Os pagamentos relativos ao lance e à comissão da leiloeira, ficam 
subordinados a condição resolutiva, ou seja, a não compensação do cheque, por 
insuficiência de fundos, sustação ou qualquer outro motivo, e/ou o não depósito 
implicará na resolução de pleno direito do negócio jurídico, independente de 
notificação, não gerando qualquer efeito para as partes ou terceiros, sem prejuízo da 
apuração de perdas e danos pelo Município, ficando o imóvel livre para ser alienado, 
de imediato.  
 
14.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas no leilão, a 
Administração ainda poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 
sanções: 
 
a) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública por período não superior a 2(dois) anos;   
 
b) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;   
 
14.4. A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer:   
 
a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados;  
 
b) Irregularidades que acarretem prejuízo ao Município, ensejando a frustação da 
licitação; 
  
c) Ações com intuito de tumultuar licitações ou prejudicar a execução do objeto 
licitado. 
 
14.5. A declaração de idoneidade poderá ser aplicada quando constatada má-fé, 
ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município, evidência de autuação com 
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo.   
  

15. IMPUGNAÇÕES  
 
15.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias antes da data fixada para a realização do 
leilão, dirigindo-se à Comissão Permanente de Licitação, devendo a Administração 
julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil antes da realização do leilão, caso 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
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15.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o interessado de participar 
do leilão, até o trânsito em julgado da decisão e ela pertinente. 
 
15.4. As Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas, mediante 
protocolo presencial ou via postal, devendo: 
 
15.4.1 No caso de protocolo presencial: ser entregues no Setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Goianá, sito à situada à Av. 21 de Dezembro, nº 850, Centro, 
Goianá-MG no horário de 12h às 16h, onde será efetuado o protocolo de 
recebimento. 
 
15.4.2 No caso de protocolo via postal: serem encaminhadas ao Setor de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Goianá, sito situada à Av. 21 de Dezembro, nº 
850, Centro, Goianá-MG aos cuidados da Comissão de Licitação, em envelope 
lacrado contendo, em sua parte externa, a identificação completa do remetente, e, 
no seu interior, a documentação exigida nos itens 15.6 e 15.7. 
 
15.5. A Prefeitura Municipal de Goianá não admitirá impugnações por meios 
não previstos neste Edital, tampouco se responsabilizará, no caso de 
protocolo via postal, por impugnações endereçadas e/ou entregues em locais 
diversos do Setor de Licitação, deixando de conhecer aqueles que não sejam 
recebidos no prazo legal. 
 
15.6. Para Impugnação do edital, o interessado ou licitante deverá apresentar junto 
com suas razões, os documentos necessários que identifiquem a empresa ou 
pessoa física (caso não seja sócio ou proprietário, deverá apresentar procuração 
registrada no cartório), bem como que identifique suas alegações. 
 
15.7. Deverão ser entregues junto ao pedido de impugnação os seguintes 
documentos originais, autenticados por cartório, ou cópia simples devidamente 
acompanhada do original para conferência pelos servidores municipais, em caso de 
pessoas jurídicas: 
 
15.7.1. Contrato Social e alterações da empresa licitante. 
 
15.7.2. Cópia do documento de identidade.  
 
15.7.3. Procuração por instrumento público ou particular, outorgando poderes para 
representar a licitante perante a Administração Pública municipal.  
 
15.7.4. Em se tratando de pessoa física, deverá ser apresentado o documento de 
identificação oficial. 
 
15.8. A resposta à impugnação será divulgada através de comunicado aos licitantes 
via correio eletrônico e pelo site oficial do município, e, caso a legislação assim 
determine em determinados casos, também através da publicação na Imprensa 
Oficial e em jornais de grande circulação. 
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16. RECURSOS 
 
16.1. Do resultado do certame caberá recurso, desde que consignado o protesto em 
ata, sob pena de não admissibilidade do recurso. As razões recursais deverão ser 
apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devidamente fundamentados e 
assinados pelo Recorrente ou representante legal, dirigidos à Comissão Permanente 
de Licitação, obedecendo-se os termos do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
16.2. Os recursos deverão ser protocolizados no Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Goianá, no seguinte endereço Av. 21 de Dezembro, nº 850, Centro, 
Goianá-MG no horário de 12h às 16h. 
 
16.3. Será admitida a interposição mediante protocolo presencial ou via postal, 
sendo que os recursos cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob 
pena de não serem conhecidos: 
 
16.3.1. Ser apresentado em uma via original, datilografada ou processada por 
computador, contendo nome, RG e CPF, endereço e, preferencialmente, endereço 
eletrônico, no caso de pessoa física, ou razão social, CNPJ, endereço e, 
preferencialmente, endereço eletrônico, no caso de pessoa jurídica, rubricado em 
todas as folhas e assinado pelo licitante ou representante legal, devidamente 
comprovado. Sendo o caso, deverá ser apresentada ainda procuração por 
instrumento público ou particular, comprovando a existência de poderes para prática 
do ato. 
 
16.3.2. No caso de protocolo presencial: ser entregue no Setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Goianá, sito à Av. 21 de Dezembro, nº 850, Centro, Goianá-
MG no horário de 12h às 16h, no horário de 12h às 16h, onde será efetuado o 
protocolo de recebimento. 
 
16.3.3. No caso de protocolo via postal: ser encaminhado ao Setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Goianá, sito à Av. 21 de Dezembro, nº 850, Centro, Goianá-
MG no horário de 12h às 16h, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, 
em envelope lacrado contendo, em sua parte externa, a identificação completa do 
remetente, e, no seu interior, o documento nos moldes descritos no item 16.3.1. 
 
16.4. O resultado do recurso será divulgado através de comunicado a todos os 
licitantes via correio eletrônico e pelo site oficial do município, e, caso a legislação 
assim determine em determinados casos, também através da publicação na 
Imprensa Oficial e em jornais de grande circulação. 
 
16.5. A Prefeitura Municipal de Goianá não admitirá a interposição de recursos 
por meios não previstos neste Edital, tampouco se responsabilizará, no caso 
de protocolo via postal, por recursos endereçados e/ou entregues em locais 
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diversos do Setor de Licitação, deixando de conhecer aqueles que não sejam 
recebidos no prazo legal. 
 
16.6. Deverá ser comprovado o poder de representação do signatário do 
instrumento de recurso ou das impugnações aos recursos e aos termos do 
instrumento convocatório, por meio de procuração com firma reconhecida, anexada 
ao recurso ou impugnação. 
 
17.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrante: 
 
17.1.1. Anexo I - Descrição dos bens imóveis; 
 
17.2. A Prefeitura Municipal de Goianá reserva-se no direito de, presentes razões de 
ordem administrativa, comercial, operacional ou de interesse público, revogar total 
ou parcial o procedimento licitatório, em qualquer fase, com a devolução de todos os 
pagamentos realizados, a título de sinal, sem que caiba aos arrematantes o direito à 
indenização, ressarcimento ou declaração de qualquer espécie. 
 
17.3. Os pagamentos relativos ao sinal e à comissão da leiloeira ficam subordinados 
a condição resolutiva, ou seja, a não compensação do cheque, por insuficiência de 
fundos, sustação ou qualquer outro motivo, implicará na resolução de pleno direito 
do negócio jurídico, independente de notificação, não gerando qualquer efeito para 
as partes ou terceiros, sem prejuízo da apuração de perdas e danos pelo Município, 
ficando o imóvel livre para ser alienado, de imediato. 
 
17.4. O arrematante declara estar ciente que o Município Comitente não se 
enquadra na condição de fornecedor, intermediário ou comerciante e que a Leiloeira 
é mera mandatária, ficando assim, eximida de eventuais responsabilidades por 
vícios ou defeitos ocultos que possam existir no bem alienado, nos termos do art. 
1.102 do Código Civil Brasileiro, como também por indenizações, trocas, consertos e 
compensações financeiras, em qualquer hipótese ou natureza. 
 
17.5. As fotos dos bens disponibilizados no site da leiloeira, são meramente 
ilustrativas. Assim, recomenda-se que a manifestação de interesse na compra de 
qualquer item só deve se dar após visitação física para aferição real dos bens 
imóveis leiloados. 
 
17.6. Os interessados são responsáveis pela veracidade, fidelidade e legitimidade 
das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste 
leilão. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
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17.7. Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro 
será considerado especificado e válido. 
 
17.8. A participação no leilão pressupõe pleno conhecimento e atendimento das 
condições e exigências estabelecidas no Edital. O interessado, ainda, será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no leilão, 
assumindo como firme e verdadeiro seu lance. 
 
17.9. O oferecimento de lance para aquisição dos bens de que trata este edital 
importará na total e irrestrita aceitação das condições gerais nele fixadas, e a 
expressa renúncia dos arrematantes às ações administrativas, judiciais ou 
extrajudiciais de contestação de suas cláusulas. 
 
17.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, é competente o 
foro da comarca do Município de Rio Novo/MG. 

 
Goianá/MG, 05 de maio de 2022. 

 
 
 

___________________________________ 
ESTEVAM DE ASSIS BARREIROS 

PREFEITO MUNICIPAL  
 
 
 
 

___________________________________ 
PATRÍCIA GRACIELE DE ANDRADE SOUSA  

LEILOEIRA OFICIAL – JUCEMG 945 
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ANEXO I 
 

Descrição dos bens imóveis 
 
  

1) IMÓVEL – Gleba de terra, com 19.915,80 m², situada à Rua “E” (Loteamento Belo Horizonte, lote nº 18, Quadra “D”, bairro 

Castelo (Belo Vale), Goianá-MG. Matrícula RGI nº 9015, ICT 01-03-022-0040-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 1.294.527,00 (um milhão duzentos e noventa e quatro mil quinhentos e vinte e sete reais). 

2) IMÓVEL – Gleba de terra, com 1.678,51 m², situada à Rua Arthur Herman Scholobach, lote nº 05, Quadra “F”, bairro Sítio 

das Orquídeas (Progresso), Goianá-MG. Matrícula RGI nº 8141, ICT 01-01-040-0430-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 88.981,03 (oitenta e oito mil novecentos e oitenta e um reais e três centavos). 

3) IMÓVEL – Gleba de terra, com 800 m², situada à Rua Joaquim Oliveira Nunes, 41, lote nº 34, bairro Progresso, Goianá-MG. 

Matrícula RGI nº 6818, ICT 01-01-032-0175-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

4) IMÓVEL – Gleba de terra, com 800 m², situada à Rua Joaquim Oliveira Nunes, 61, lote nº 35, bairro Progresso, Goianá-MG. 

Matrícula RGI nº 6819, ICT 01-01-032-0155-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

5) IMÓVEL – Gleba de terra, com 800 m², situada à Rua Joaquim Oliveira Nunes, 71, lote nº 36, bairro Progresso, Goianá-MG. 

Matrícula RGI nº 6820, ICT 01-01-032-0135-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
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6) IMÓVEL – Gleba de terra, com 800 m², situada à Rua Joaquim Oliveira Nunes, 91, lote nº 37, bairro Progresso, Goianá-MG. 

Matrícula RGI nº 6821, ICT 01-01-032-0115-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

7) IMÓVEL – Gleba de terra, com 800 m², situada à Rua Joaquim Oliveira Nunes, 111, lote nº 38, bairro Progresso, Goianá-

MG. Matrícula RGI nº 6822, ICT 01-01-032-0095-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

8) IMÓVEL – Gleba de terra, com 800 m², situada à Rua João Canedo, 50, lote nº 28, bairro Progresso, Goianá-MG. Matrícula 

RGI nº 6813, ICT 01-01-032-0338-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

9) IMÓVEL – Gleba de terra, com 800 m², situada à Rua João Canedo, 70, lote nº 29, bairro Progresso, Goianá-MG. Matrícula 

RGI nº 6814, ICT 01-01-032-0358-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

10)IMÓVEL – Gleba de terra, com 800 m², situada à Rua João Canedo, 90, lote nº 30, bairro Progresso, Goianá-MG. Matrícula 

RGI nº 6815, ICT 01-01-032-0378-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

11)IMÓVEL – Gleba de terra, com 800 m², situada à Rua João Canedo, 110, lote nº 31, bairro Progresso, Goianá-MG. 

Matrícula RGI nº 6816, ICT 01-01-032-0398-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

12)IMÓVEL – Gleba de terra, com 800 m², situada à Rua Adjalma Canedo, 281, lote nº 33, bairro Progresso, Goianá-MG. 

Matrícula RGI nº 6817, ICT 01-01-032-0235-001; 
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VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

13)IMÓVEL – Gleba de terra, com 7.267,76 m², situada à Rua Butija Joaquim de Almeida Neto, S/N, lote nº PG3, Quadra 17, 

bairro Castelo (Belo Vale), Goianá-MG. Matrícula RGI nº 7603, ICT 01-03-017-0375-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 617.750,60 (seiscentos e dezessete mil reais setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos). 

14)IMÓVEL – Gleba de terra, com 5.702,97 m², situada à Rua João Batista Barbosa (João do Beco), lote nº IV, Quadra “D”, 

bairro Nossa Senhora de Lourdes, Goianá-MG. Matrícula RGI nº 6151, ICT 01-01-050-0218-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 627.326,70 (seiscentos e vinte e sete mil trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos). 

15)IMÓVEL – Gleba de terra, com 6.871,87 m², situada à Rua Manoel Maria Rodrigues Valle, 691, lote 12, bairro Progresso, 

Goianá-MG. Matrícula RGI nº 6151, ICT 01-03-011-0625-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 627.326,70 (seiscentos e vinte e sete mil trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos). 

16)IMÓVEL – Gleba de terra, com 5.347,50 m², situada à Rua Dona Quitinha, 66, bairro Shangri-lá. Matrícula RGI nº 9841, ICT 

01-02-052-0296-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 385.020,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e vinte reais). 

17)IMÓVEL – Gleba de terra, com 2.640,75 m², situada à Rua Dona Quitinha, 234, bairro Shangri-lá. Matrícula RGI nº 9841, 

ICT 01-02-045-0237-001; 

VALOR DE AVALIAÇÃO – R$ 190.134,00 (cento e noventa mil cento e trinta e quatro reais). 
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