
DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS

56º BPM – ITAJUBÁ/MG

Edital de Leilão nº 01/2017

(DO TIPO MAIOR LANCE)

1 PREÂMBULO

1.1 O ESTADO DE MINAS GERAIS, através da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

(PMMG) representada pelo 56º BPM, torna público que alienará de 07 (SETE) lotes de 

Semoventes,  pela  maior  oferta  individual  de  cada  lote,  nunca  inferior  ao  valor  da 

avaliação. O leilão é regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993.

1.2  O  leilão  será  realizado  pelo  2º  Ten  PM  Eduardo  Sales  da  Silva,  Presidente  da 

Comissão de Licitação (CPL), designado pela Administração, sendo o 2º Ten PM Michel 

da Silva Galeno, leiloeiro suplente, conforme publicação contida em Boletim Interno 56º  

BPM nº 026/2016, de 31 de Dezembro de 2016.

2 OBJETO

2.1 A alienação de semoventes, conforme discriminados individualmente no “ANEXO IX”, 

deste  edital,  onde,  também,  constará  o  valor  do  lance  inicial  de  cada  lote.  Os  lotes 

deverão ser ilustrados com 4 (quatro) fotos de cada animal.

3 DATA E LOCAL

3.1 Os animais relacionados no Anexo I deste edital serão leiloados, no dia 03 de abril de 

2017, no 56º BPM, localizado na Rua Antiogo Poddis, nº 120, Bairro Vila Poddis, cidade 

de Itajubá/MG, no horário de 09:00. 

4 VISITAÇÃO

4.1 Especificação dos animais equinos:

Lote Nome Especificação

01 Caraíba Fêmea, raça andaluz, pelagem tortilha, nascimento 04/04/2008

02 Maradona Macho, raça mestiço, pelagem castanho, nascimento 16/08/1991

03 Feitiço Macho, raça mestiço, pelagem castanho, nascimento 27/03/1992

04 Netuno Macho, raça mestiço, pelagem castanho, nascimento 24/08/1998

05 Veloz Macho, raça mestiço, pelagem castanho, nascimento 23/04/2007

06 Ravel Macho, raça mestiço, pelagem castanho, nascimento 11/01/2003

07 Regalia Fêmea, raça mestiço, pelagem tortilha, nascimento 10/08/2003
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Os semoventes estarão disponíveis para a visitação no dia  30 de março de 2017, durante 

o horário de 09:00 as 15:00, no 56º BPM, situada na Rua Antiogo Poddis, nº 120, Bairro 

Vila Poddis, cidade Itajubá/MG.

4.2  Os  interessados  deverão  agendar  a  visitação  dos  animais  constantes  dos  lotes 

relacionados no Anexo VIII deste edital, na P4/56º BPM, pelo (35) 3629-4854, contato 

com  o  militar  2º  Ten  PM  Ilson  Gualberto  Miranda,  ou  pelo  e-mail  56bpm-

almox@pmmg.mg.gov.br

4.3  Ninguém poderá,  posteriormente,  alegar  qualquer  desconhecimento  do  estado  de 

saúde dos animais, quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 

5 PARTICIPAÇÃO

5.1 A participação dos licitantes no leilão implica o conhecimento e na plena e irretratável  

aceitação dos termos e das condições deste edital e de seus anexos. 

5.2 Os participantes do certame devem estar cientes das seguintes condições em relação 

aos animais que serão alienados no leilão:

5.2.1 os animais adquiridos no leilão não poderão ser utilizados para fins de reprodução 

como matrizes, serviços de vigilância e de tração animal, ou quaisquer outras atividades 

que coloquem em risco o seu bem-estar;

5.2.2  os  animais  arrematados  não  poderão  ser  vendidos,  trocados,  doados  ou  ter 

qualquer destinação econômica;

5.2.3  em  nenhuma  circunstância  o  animal  poderá  ser  abandonado,  ou  submetido  a 

situações que lhe cause estresse, medo ou sofrimento;

5.2.4 os licitantes deverão possuir condições sócios financeiros para a manutenção dos 

animais,  disponibilizar espaço físico suficiente para abrigá-los e ter aptidão para deles 

zelar;

5.2.5  os  licitantes  deverão  manter  o  animal  adquirido  em boas  condições  de  abrigo,  

higiene  e  saúde,  dando-lhe  a  devida  atenção  e  cuidado,  além  de  levar  o  animal 

periodicamente ao médico veterinário, para vacinação e vermifugação e sempre que fizer 

necessário, com a finalidade de mantê-lo saudável;

5.3 Os licitantes ao arrematarem algum dos lotes, se comprometerão mediante assinatura 

de Termo de Responsabilidade (Anexo V),  que será indispensável  para  a  retirada do 

animal arrematado, que somente será liberado após a entrega do termo assinado, com 
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firma reconhecida em cartório.

5.4 O licitante poderá participar do Leilão das seguintes formas: 

5.4.1 se pessoa física 

a) diretamente, mediante sua presença e apresentação dos documentos descritos no Item 

b)  indiretamente,  por  intermédio  de  PROCURADOR,  formalmente  designado  em 

Procuração com finalidade específica, por instrumento particular com firma reconhecida 

em cartório ou por instrumento público, mediante apresentação dos documentos descritos 

no item 5.4, referentes à pessoa representada.

5.4.2. se pessoa jurídica 

a) diretamente, mediante a presença de seu representante legal consoante designação 

expressa no Contrato Social (ou equivalente) e apresentação dos documentos descritos 

no item 5.5; 

b)  indiretamente,  por  intermédio  de  PROCURADOR  formalmente  designado  em 

Procuração com finalidade específica, por instrumento particular com firma reconhecida 

em cartório ou por instrumento público, mediante apresentação dos documentos descritos 

no item 5.5, referentes ao representante legal da empresa. 

5.5 Serão exigidos para o credenciamento do licitante,  a apresentação dos seguintes 

documentos e informações: 

5.5.1Original  e  cópia  do Documento  de Identidade previsto  na  Legislação Federal  ou 

Comprovante de Emancipação, se for o caso; 

Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ; 

Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

se pessoa jurídica;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do 

licitante, se pessoa jurídica; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND), fornecida pelo órgão competente da 

Justiça do Trabalho. De acordo com o § ao do art. 642-A da CLT, será aceita Certidão 

Positiva com Efeito de Negativa, se pessoa jurídica; 

Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
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se pessoa jurídica; 

Certificado de Situação Regular  perante o Sistema de Seguridade Social  –  INSS,  ou 

prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em 

litígio, se pessoa jurídica;

Certificado de Situação Regular  perante  o  Sistema de Seguridade Social  –  INSS,  se 

pessoa jurídica; 

Original e cópia do comprovante de endereço; 

Endereço de correio eletrônico – e-mail; 

Telefones para contato; 

Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar (modelo conforme anexo VII 

deste edital ;

5.6 Os documentos referidos no item anterior deverão ser exibidos no original ou por 

qualquer processo de fotocópia (devidamente autenticada por cartório ou por servidor da 

Administração), ou, ainda, estarem publicados em qualquer Órgão da imprensa oficial. 

5.7 NÃO poderão participar, direta ou indiretamente, do leilão: 

5.7.1 os servidores da Polícia Militar de Minas Gerais, nos termo do art. º, inc. III da Lei nº  

8.666/93;

5.7.2 os funcionários contratados que prestam serviços na PMMG; 

5.7.3 pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e contratar com a Administração,  

cujas sanções cominadas foram cominadas nas formas previstas no art. 87, inc. III ou IV,  

da Lei nº 8.666/93.

5.7.4 Este edital se encontra hospedado no site https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-

pm/licitacao.action,  pode  ser  retirado  gratuitamente,  ou  solicitado  via  e-mail  56bpm-

almox@pmmg.mg.gov.br

6 PROCEDIMENTO 

6.1 Para a participação na sessão pública de leilão em epígrafe, o licitante deverá realizar 

o credenciamento prévio, que acontecerá, no local e data da realização deste leilão, a 

partir das 08h30min. 

6.2.1 A confirmação do credenciamento será realizado no local do leilão.

6.2.2  Será  disponibilizado  ao  licitante  um  código  de  identificação,  após  serem 

apresentados os documentos e informações exigidas no item 5.5.
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6.3 Os leiloeiros administrativos darão início aos trabalhos, procedendo-se à sessão do 

leilão, obedecida à ordem dos lotes especificados no Anexo IX deste edital, para se aferir  

a melhor oferta, tomando-se por base o valor do lance inicial.

6.4 Declarada aberta a sessão do leilão, não ocorrerá mais o credenciamento. 

6.5 Os lotes serão leiloados na ordem cronológica da exibição, sendo que, os lotes não 

arrematados poderão retornar ao certame. 

6.6 Será considerada arrematante a pessoa natural ou jurídica, que oferecer pelo lote o 

lance de maior valor, obedecendo ao critério de julgamento da MAIOR OFERTA, nunca 

inferior ao valor de avaliação.

6.7  O  licitante,  ao  arrematar  um  lote,  informará  imediatamente  o  seu  código  de 

identificação ao Leiloeiro sob pena de perder o direito sobre ele. Caso haja divergência 

entre  o  código  informado  e  as  informações  do  credenciamento  descrito  nos  itens 

anteriores, o lance será considerado nulo, retornando o lote ao leilão. 

6.8 Os intervalos dos lances serão definidos pelos leiloeiros administrativos. 

6.9 Da sessão pública, será lavrada a ata, da qual deve constar o valor pelo qual cada um 

dos  lotes  de  bens  foi  arrematado,  o  nome  do  licitante  vencedor,  além  de  todas  as  

principais ocorrências do leilão (fatos relevantes). 

6.10 Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos 

Adquiridos pelo arrematante. 

6.11 Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência. 

7. PROPOSTA

7.1  Para  a  proposta,  o  proponente  deverá  preencher  o  formulário  próprio,  conforme 

modelo constante do Anexo VIII desta Convocação para Apresentação de Proposta.

7.2 Da sessão pública, será lavrada a ata, da qual deve constar o valor pelo qual cada um 

dos  lotes  de  bens  foi  arrematado,  o  nome  do  licitante  vencedor,  além  de  todas  as  

principais ocorrências do certame (fatos relevantes).

7.3  Será  vencedora  a  proposta  que,  atendidas  todas  as  condições  exigidas  nesse 

instrumento convocatório, apresentar a MAIOR OFERTA. É facultada a participação dos 

proponentes, podendo, durante a sessão, efetuar nova oferta, registrando o procedimento 

e o resultado em ata.

8. PAGAMENTO 
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8.1 O pagamento do bem arrematado será à vista e o arrematante deverá fazê-lo no 

prazo  de 24  horas  diretamente  nas  agências  bancárias,  através  do  Documento  de 

Arrecadação Estadual  – DAE Eletrônico a ser fornecido pela SOFI/56ºBPM no dia da 

sessão do leilão. 

8.2. Será emitido 01 (um) Documento de Arrecadação Estadual  (DAE-Eletrônico) para 

cada lote arrematado. 

8.3. O arrematante deverá apresentar à CPL/56ºBPM até o prazo estabelecido no item 

anterior,  após a realização do leilão,  cédula de identidade e CPF para pessoa física,  

CNPJ para pessoa jurídica (acrescidos de procuração, se for o caso) com comprovante 

de endereço do arrematante e o Documento de Arrecadação Estadual – DAE (original), 

devidamente quitado, para emissão da respectiva Nota de Arrematação. 

8.4. Mediante comprovação do pagamento integral do bem arrematado, a CPL/56ºBPM 

emitirá para cada lote leiloado uma Nota de Arrematação (modelo conforme Anexo IV), 

contendo: 

Data do leilão; 

Identificação completa do arrematante; 

Número do leilão e do lote arrematado; 

Descrição completa do animal arrematado.

9. RETIRADA DOS ANIMAIS

9.1  De  posse  do  Documento  de  Arrecadação  Estadual  –  DAE  quitado,  da  nota  de 

arrematação e dos documentos relacionados os itens 5.3, 5.4 e 5.5, o arrematante deverá 

dirigir-se à Rua Antiogo Poddis, nº 120, Bairro Vila Poddis, para a expedição de recibo de 

liberação dos animais (modelo conforme Anexo VI)

9.2 A partir do dia 06 a 12 de abril de 2017, ocorrerá a retirada dos animais, no 56º BPM, 

situada na Rua Antiogo Poddis, nº 120, Bairro Vila Poddis,  (35) 3629-4854, durante o 

horário administrativo, de segunda a sexta-feira, a partir das 08:00 as 12:00 e das 13:30 

as 17:00, exceto as quartas-feiras que será de 08:30 as 13:00, com o 2º Ten PM Ilson 

Gualberto Miranda, mediante agendamento prévio.

9.3 O animal arrematado somente será liberado após o arrematante entregar o Termo de 

Responsabilidade, conforme descrito no item 5.3 e conforme modelo presente no Anexo 

V.
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9.4  Do dia  13/04/2017 até  12/05/2017, sem que ocorra  a  retirada do(s)  animal(is),  o 

arrematante pagará a “Taxa de Permanência” por lote arrematado, no valor de 1% (um 

por cento) do valor da compra por dia de atraso e multa correspondente a 2%(dois) por 

cento do valor da compra. 

9.5 A partir do dia 13/05/2017, sem que ocorra a retirada do(s) animal(is), implicará em 

declaração do arrematante como DESISTENTE, independente de notificação judicial ou 

extrajudicial,  perdendo  o  direito  ao(s)  bem(s)  arrematado(s),  os  quais  serão 

reincorporados  ao  Patrimônio  do  Estado  de  Minas  Gerais,  sem  prejuízo  da 

responsabilidade cível, conforme o caso. 

9.6  Em  nenhuma  hipótese  haverá  devolução  de  valores  pagos  em  decorrência  de 

arrematação. 

10. SANÇÕES 

10.1  Após  a  aceitação  do  lance  pelo  Leiloeiro,  o  arrematante  firma  compromisso  de 

cumprir as etapas de aquisição do bem. Caso ocorra desistência durante o certame e seja 

realizada  a  comunicação  tempestiva  aos  leiloeiros,  o  lote  poderá  ser  apregoado 

novamente nesta sessão, não ficando o Licitante sujeito a penalidades. 

10.2 A recusa injustificada do arrematante em cumprir as etapas de aquisição e retirada 

dos bens nos prazos e condições previstos no Edital caracteriza o descumprimento total  

da obrigação assumida, sujeitando-o à perda imediata do direito a aquisição de qualquer  

um dos lotes. Caso seja detectada intenção do arrematante em prejudicar o andamento 

do leilão, a Comissão de Alienação poderá garantida prévia defesa, aplicar as seguintes 

sanções previstas na Lei Federal no 8.666/93: 

I. Advertência; 

II. Multa de 20% sobre o valor do lance final da arrematação. 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por até 2 (dois) anos; 

IV.  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,  depois  do 

ressarcimento à Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada no inciso anterior.
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11 RECURSO / RECONSIDERAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 

11.1 Observadas as peculiaridades do leilão e o disposto no art. 109 da Lei no 8.666/93,  

qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e  motivadamente  a  intenção  verbal  de 

recorrer da decisão proferida sobre habilitação ou julgamento das propostas, quando lhe 

será concedido prazo de 5 (cinco) dias, para apresentação das razões do recurso no 56º 

BPM,  situado na  Rua  Antiogo Poddis,  nº  120,  Bairro  Vila  Poddis,  ficando  os  demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões até o prazo de 5 (cinco) 

dias que começarão a correr após o término do prazo do recorrente.

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo leiloeiro ao vencedor. 

11.3 Caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do 

ato,  nos casos de aplicação da sanção prevista  no  inciso  IV do artigo  87 da Lei  no 

8.666/93. 

11.4 Decididos os recursos e os pedidos de reconsideração porventura interpostos e,  

constatada  a  regularidade  dos  atos  procedimentais  pela  autoridade  competente,  esta 

adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1  Todos  os  animais  serão  leiloados  e  entregues  no  estado  de  saúde  em que  se 

encontram,  que  se  presume  ser  de  pleno  conhecimento  dos  licitantes,  aos  quais  é 

franqueada a vistoria dos lotes, conforme item 4 deste Edital. 

12.2 As despesas de transporte e retirada do(s) animal(is) arrematado(s) correrão por 

conta do(s) arrematante(s). 

12.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Alienação. 

11.4 Aplicam-se a esta alienação os dispositivos legais pertinentes, em especial os da Lei  

Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. 

12.5 Qualquer cidadão, nos termos do Art. 41 da Lei no 8.666 de 1993, é parte legítima  

para impugnar este edital, devendo protocolar o pedido no prazo de até 05 (cinco) dias  

úteis antes da data da realização do leilão, em razão de irregularidade na aplicação da  

referida lei. 

12.5.1 A impugnação deverá ser dirigida à P4/56º BPM e deverá ser acompanhada de 

documentos que identifiquem o impugnante, ou seu procurador se for o caso.
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12.5.2 A Administração julgará o pedido no prazo de 03 (três) dias úteis.

11.6  Todos  os  animais  arrematados  no  leilão  promovido  pelo  56º  BPM não  deverão 

receber destinação inadequada por parte de seus arrematantes, como bem descrito no 

item 5.2, a fim de evitar as penalidades impostas pela legislação competente.

 12.7 A Comissão de Licitação (CPL), poderá, por motivos justificados, retirar do leilão 

qualquer um dos lotes descritos no edital.

12.8 Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto à CPL/56ºBPM, situada na Rua 

Antiogo  Poddis,  nº  120,  Bairro  Vila  Poddis,  telefone  (35)3629-4854,  e-mail  56bpm-

almox@pmmg.mg.gov.br,  durante o horário administrativo,  de segunda a sexta-feira,  a 

partir  das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00, exceto as quartas-feiras que será de 

08:30 as 13:00.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

EDUARDO SALES DA SILVA, 2º TEN PM

PRESIDENTE

VANESSA CORREA GOULART, 3º SGT PM

SECRETÁRIO

EDILTON FERREIRA SANTOS, 2º SGT PM

MEMBRO
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ANEXO I

ROL DE BENS ALIENAVEIS

Lote Nome Especificação Valor

01 Caraíba Fêmea,  raça  andaluz,  pelagem  tortilha,  nascimento 

04/04/2008 - Patrimônio 26319985

500,00

02 Maradona Macho,  raça  mestiço,  pelagem  castanho,  nascimento 

16/08/1991 - Patrimônio 26319977

1.000,00

03 Feitiço Macho,  raça  mestiço,  pelagem  castanho,  nascimento 

27/03/1992 - Patrimônio 26319969

1.000,00

04 Netuno Macho,  raça  mestiço,  pelagem  castanho,  nascimento 

24/08/1998 - Patrimônio 263147644

1.200,00

05 Veloz Macho,  raça  mestiço,  pelagem  castanho,  nascimento 

23/04/2007 - Patrimônio 27117022

800,00

06 Ravel Macho,  raça  mestiço,  pelagem  castanho,  nascimento 

11/01/2003 - Patrimônio 27107345

1.300,00

07 Regalia Fêmea,  raça  mestiço,  pelagem  tortilha,  nascimento 

10/08/2003 - Patrimônio 26347997

1.300,00

Itajubá, 16 de março de 2017

MARCUS AURILIO LOPES, CB PM

ALMOXARIFE/56º BPM
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ANEXO II

TERMO DE VISITA

                                

                                  Eu, __________________________________________________,

Portador  da  carteira  de  identidade  nr__________________,  CPF_________________, 

n°Telefone_____-_________,Endereço________________________________________

Atesto para fins de participação no processo de alienação 01/2017- leilão de 07 lotes de

SEMOVENTE, do 56º BPM, que compareci nesta data na rua Antiogo Poddis, n.º 120, 

bairro Vila Poddis, na sede do 56º BPM, local onde está situada a Cavalaria, onde realizei  

a visitação para confirmação dos semoventes a serem leiloados neste processo.

Por ser verdade, assino o presente termo.

Itajubá, ______de__________________de 2017

____________________________________________________

DECLARANTE

Itajubá,      de                  de 2.017     .
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ANEXO III

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

                 

Aos____ do ano de dois mil e ______, na(o) 56º Batalhão da Polícia Militar, situada na 
Rua Antiogo Poddis, 120, Vila Poddis, Itajubá, reuniram-se a partir das ____ horas, em 
sessão pública, os membros da Comissão de Licitação, publicada no BI 26 de 31 de 
dezembro de 2016, abaixo(s) assinado(s) responsáveis pelo Procedimento Licitatório no 
03/2016, na modalidade Leilão, tipo MAIOR LANCE OU OFERTA, para alienação por 
venda de 07 (sete) lotes de Semoventes, pela maior oferta do lote, com a finalidade de 
analisar e julgar as propostas comerciais. Participaram do presente certame os seguintes 
proponentes:

- 

Após  a  análise,  a  Comissão  classificou  em  1°  lugar  o  proponente,  _______,  que 
apresentou  o  maior  lance  (ou  oferta)  pelo  lote  e  atendeu  todas  as  exigências  da 
solicitação de proposta de material alienável.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que vai assinada por todos os 
presentes abaixo.

PROPONENTE
 (CPF RG )

EDUARDO SALES DA SILVA, 2º TEN PM

PRESIDENTE

VANESSA CORREA GOULART, 3º SGT PM

SECRETÁRIO

EDILTON FERREIRA SANTOS, 2º SGT PM

MEMBRO
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ANEXO IV

NOTA DE ARREMATAÇÃO

A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no 

CNPJ:16.695.025/0001-97,  representada  pelo(a)  _______,  com  sede  na 

______________________________,  representado  neste  ato  pelo  Ordenador  de  Despesa 

_______________________, inscrito no CPF sob o nº _______________       e do Presidente da 

Comissão de Licitações, D E C L A R A, que o Sr(a). _______________________, inscrito no CPF 

sob o nº 

__________________  residente  na  ______________________________,  nº  _____,  Bairro 

_______________________, na cidade de _____________, 

A R  R  E  M  A T O  U__________(descrição  do  animal  arrematado)________,  Preço  Mínimo 

R$ ........... (.............); no Leilão nº    /20    ,realizado no dia     de            de 20     , pelo valor de  

R$________ (________), conforme Ata de Leilão do Edital Leilão nº     /20    .

Local, ___ de _________ de 20     .

___________________________________________________
PAULO RENATO SUNDFELD DA GAMA, MAJ PM

ORDENADOR DE DESPESA

______________________________________________

EDUARDO SALES DA SILVA, 2º TEN PM

PRESIDENTE

_______________________________________________

VANESSA CORREA GOULART, 3º SGT PM

SECRETÁRIO
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ANEXO V

TERMO DE RESPONSABILIDADE

DADOS DO ARREMATANTE

Nome:_________________________________________________________

Identidade:  _______________________________  CPF:  _________._______.______-

______

Endereço  residencial: 

__________________________________________________________

Bairro:__________________________________Cidade/UF: 

____________________________

Profissão:  _____________________Fone:  _____________________  Cel: 

__________________

DADOS DO ANIMAL

Nome: __________________________ 

Espécie:__________________________________

Raça:_____________________________________

Sexo:_____________________________________

Nascimento:___________________________ 
Número de identificação/Número do Chip: ___________

1. Ao adquirir o animal acima descrito, no  LEILÃO Nº __/____,  LOTE Nº __, 
realizado  pelo  56º  BPM,  declaro  estar  ciente  de  todas  as  condições  previstas  no 
instrumento  convocatório  com relação  a  destinação  e  ao  tratamento  adequado  a  ser 
proporcionado ao animal arrematado (item 5.2, subitens 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5),  
declarando-me apto para assumir a guarda e a responsabilidade sobre ele, e possuidor 
de condições socio-econômicas para a manutenção do animal, eximindo o alienante por 
atos que este arrematante venha a praticar a partir desta data. 

2. Declaro-me, responsável pelo referido animal e ciente de todos os cuidados 
necessário que esse exige, no que se refere à seu bem estar, além de ter conhecimento 
de todos os riscos inerentes à espécie e raça no convívio com humanos, estando apto a 
guardá-lo e vigiá-lo.

3. Comprometo-me a cuidar do animal de forma adequada, prover alimento, 
abrigo,  espaço físico que o possibilite  se exercitar,  fornecendo as condições físicas e 
psicológicas  para  que  ele  tenha  um  desenvolvimento  saudável,  assim  como  deverei  
prevenir os riscos (transmissão de doenças ou danos a terceiros) que este possa causar á 
sociedade.
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4. Responsabilizo-me  por  preservar  a  saúde  e  integridade  do  animal  e  a 
submetê-lo aos cuidados médico-veterinários sempre que necessário. 

5. Comprometo-me  ainda,  a  não  VENDER, TROCAR, DOAR  ou 
ABANDONAR o referido animal.

6. Declaro  ter  conhecimento  das  sanções  penais  aplicáveis  àqueles  que 
praticarem  abusos,  maus-tratos,  ou  que  causarem  ferimentos  ou  mutilarem  animais 
conforme disposto art. 32 da lei nº 9.605/981.

7. Declaro-me por fim, ciente das condições acima dispostas, as quais aceito, 

assinando  o  presente  TERMO  DE  RESPONSABILIDADE,  assumindo  plenamente  os 

deveres e obrigações que dele constam.

       __________________________________
         (nome do arremantante)

(município), _____ de ___________________ de 20___

1Art.  32.  Praticar  ato  de  abuso,  maus-tratos,  ferir  ou  mutilar  animais  silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a 
um ano, e multa. § 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa 
ou  cruel  em  animal  vivo,  ainda  que  para  fins  didáticos  ou  científicos,  quando 
existirem recursos alternativos. § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se 
ocorre morte do animal.
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ANEXO VI

RECIBO DE LIBERAÇÃO DE BENS

Nº do processo:  Leilão Público Nº 01/2017 – alienação de semovente.

    Data de realização:

    Nº do lote:

    Descrição de Bens  entregues:

    CPF/CNPJ do proponente:

    Nome  do  proponente:

    Recebi em ___/____/_____ o(s) Bens acima descritos, que arrematei no Leilão Indicado acima.

   Assinatura:________________________________________________________________

 

                                           Quartel em Itajubá, _____ de _________ de 2017.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

DECLARAÇÃO

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, 

no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.

Data e local

_____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO

A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local                     

_____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
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ANEXO VIII

PROPOSTA DE COMPRA

PROPONENTE

Nome do proponente/empresa:  

Endereço do proponente/empresa: 

Processo nº: 

CPF/CNPJ:

PROPOSTA

Nr Patrimonial DESCRIÇÃO VALOR (R$)

                 
         Esta proposta está de acordo com todas as demais exigências para a obtenção dos 
bens descritos acima.

             Estamos cientes das condições de participação no processo de alienação nº 
____/____, do  ___________                          
                                                   (unidade)              

____________ ____ de _________de  _______

__________________________________________ 
ASSINATURA DO PROPONENTE

(Legível com identificação)



DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS

56º BPM – ITAJUBÁ/MG

ANEXO VIII

LOTE Nº 01

LANCE INICIAL: R$ 500,00

Nome: CARAIBA
Patrimônio: 26319985
Especie: Equino
Data De Nascimento: 07/04/2008
Pelagem: Tortilha
Nº Série:
Microchip:
Raça: Andaluz
Sexo: Fêmea
Particularidades:
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LOTE Nº 02

LANCE INICIAL: R$ 1.000,00

Nome: MARADONA
Patrimônio: 26319977
Especie: Equino
Data De Nascimento: 16/08/1991
Pelagem: Castanho
Nº Série: 
Microchip: 9630070000/18762
Raça: Mestiço
Sexo: macho
Particularidades:  Estrela  com  rodopio  na  linha  superior  dos  olhos  –  pedalvo  médio 
calçado – Rodopio na garganta – Manchas pequenas brancas pelo dorso e flancos.
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LOTE Nº 03

LANCE INICIAL: R$ 1.000,00

Nome: FEITIÇO
Patrimônio: 26319969
Especie: Equino
Data De Nascimento: 27/03/1992
Pelagem: Castanho
Nº Série: 
Microchip: 9630070000/18707
Raça: Mestiço
Sexo: macho
Particularidades: Trialvo médio calçado – Estrela com filete – Rodopio na linha superior 
dos olhos – Marca a quente na paleta direita do marchador – Rodopio bilateral simétrico 
na nuca – Rodopio na jugular no terço cranial  do lado direito – Casco anterior direito  
mesclado.
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LOTE Nº 04

LANCE INICIAL: R$ 1.200,00

Nome: NETUNO
Patrimônio: 26347644
Especie: Equino
Data De Nascimento: 28/08/1998
Pelagem: Castanho
Nº Série: 053
Microchip: 9630070000/17728
Raça: Mestiço
Sexo: macho
Particularidades:  Rodopio  na  linha  superior  dos  olhos  –  Marca  quente  na  paleta 
esquerda nº 053 – Rodopio bilateral simétrico na nuca.
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LOTE Nº 05

LANCE INICIAL: R$ 800,00

Nome: VELOZ
Patrimônio: 27117022
Especie: Equino
Data De Nascimento: 23/04/2007
Pelagem: Castanho
Nº Série: 255
Microchip: 9630070000/17770
Raça: Mestiço
Sexo: macho
Particularidades: Rodopio  na  linha  superior  dos  olhos  –  marca  a  quente  na  paleta 
esquerda  nº  255  –  Rodopio  bilateral  simétrico  na  nuca  –  Bialvo  anterior  esquerdo  e 
posterior  direito  médio  calçado  –  Rodopio  na  garganta  –  Rodopio  na  jugular  lado 
esquerdo.
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LOTE Nº 06

LANCE INICIAL: R$ 1.300,00

Nome: RAVEL
Patrimônio: 27107345
Especie: Equino
Data De Nascimento: 11/01/2003
Pelagem: Castanho
Nº Série: 156
Microchip: 9630070000/18997
Raça: Mestiço
Sexo: macho
Particularidades: Quadralvo  médio  Calçado  –  Frente  aberta  com  rodopio  na  linha 
superior dos olhos – Marca a quente na paleta esquerda nº 156.
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LOTE Nº 07

LANCE INICIAL: R$ 1.300,00

Nome: REGALIA
Patrimônio: 26347997
Especie: Equino
Data De Nascimento: 10/08/2003
Pelagem: Tordilha
Nº Série: 146
Microchip: 9630070000/19456
Raça: Mestiço
Sexo: Fêmea
Particularidades: Frente aberta – ladre em bebe superior e inferior – Rodopio na linha 
superior  dos  olhos  –  Marca  a  quente  na  paleta  esquerda  nº  146  –  Membros  sem 
particularidades.


