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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO NÚMERO 001/2020 

 

LEILÃO PARA VENDA DE BEM 
IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE 
ARAGUAÍNA/TO. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Rua 25 de dezembro, 265, prédio da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ 
sob número 01.830.793/0001-39, representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, através do secretário Municipal, Senhor Ângelo 
Crema Marzola Júnior, no uso de suas atribuições legais e considerando o conteúdo 
apresentado no processo administrativo número 2020008353 torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15 de dezembro de 2020, às 
10:00 hs, no AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, localizado  na 
Rua 25 de dezembro, 265, Centro, em ARAGUAÍNA - TO, a LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
DE LEILÃO, PRESENCIAL,  do tipo MAIOR LANCE E OFERTA, para alienação de bens 
imóveis de sua propriedade, cuja autorização legislativa decorre da Lei Municipal n.º 3.138 
de 23 de dezembro de 2019. Na data do Leilão, estarão recebendo propostas financeiras 
em forma de lance dos interessados em participar da presente licitação, a qual se 
processará nos termos deste edital, em conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, conforme descrição e condições 
a seguir:  

 
1 OBJETO 
 

1.1 A presente licitação na modalidade de “Leilão Público” tem por objeto a venda 
(desafetação) de bem público em funcionamento com todos os bens descritos, estado de 
ocupação e conservação em que se encontram, o imóvel, os bens e sua respectiva 
localização estão relacionados conforme anexo A do Termo de Referência. 

 
1.2 O valor mínimo de arrematação do Lote constante no Anexo A do Termo de 
Referência anexo  deste Edital.  
 

2 DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 

2.1 As propostas serão fornecidas na forma de lance ou oferta ao Leiloeiro público. 

2.2 O Leiloeiro Público Oficial, Sr. EDUARDO GOMES, matriculado na JUCETINS sob o 
número 007/2001, inscrito no CPF nº 301.303.606-00, designado através de Contrato de 
Número 001/2020, se incumbirá de desenvolver os procedimentos, no dia, horário e local, 
conforme preconizado neste Edital. 

2.3 Após a análise das propostas, a de maior valor será registrada em nome do 
arrematante na ata lavrada no dia do leilão.  

 
3 DA PARTICIPAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO 
3.1 Os interessados em participar do leilão deverão comparecer no local com os 
seguintes documentos:  

3.1.1 Pessoa física: 

- Carteira de identidade; 
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- CPF (cadastro de pessoa física). 

3.1.2 Pessoa jurídica de direito privado: 

- Cartão do CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica); 

- Carteira de identidade do sócio com poderes de gerência na empresa, e comprovação 
desta. 

- Ato Constitutivo, Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em 
se tratando de sociedade comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de 
documentos de eleição de seus administradores; no caso de sociedades civis, deverá ser 
apresentada a inscrição do Ato Constitutivo acompanhada de prova da diretoria em 
exercício.   

3.2 Não poderá participar, direta ou indiretamente, do leilão, servidor ou dirigente de 
órgão ou entidade contratante ou responsável pelo leilão. 

3.3 Os arrematantes deverão portar duas folhas de cheque que serão destinadas 
respectivamente à caução do pagamento do lance e comissão do leiloeiro; 

3.4 Os arrematantes deverão destinar no ato do certame cheques caução no valor de 
5% (cinco por cento) do valor da arrematação destinado ao leiloeiro, e 20% (vinte por cento) 
do valor da arrematação destinado a caução do pagamento do lance. 

3.5 Conforme Art. 18 da Lei 8.666/93, para participação do Leilão, o licitante deverá 
apresentar valor correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação, a título de caução, 
em uma das formas a seguir. 

I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação 
dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 

II. Seguro-Garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

III. Fiança Bancaria. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 08.06.1994) 

 Caso o Licitante opte pela Fiança Bancária, entrar em contato com a 
Secretaria Municipal da Fazenda através do número de telefone: (63) 3411-
7158/7157 falar com a servidora Helena. 

3.6 A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de 
todas as obrigações do certame no prazo de até 90 (noventa) dias, quando em dinheiro, 
será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93; 

 
4 DA VISTORIA 
 
4.1 Os bens objeto do leilão encontram-se à disposição para vistoria mediante prévio 
agendamento. Os interessados deverão comunicar-se antecipadamente com a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE 
para agendamento da visita, pelo fone (63)99994-0436 no horário de 08 h às 11 h e das 14 
h às 17h, nos dias úteis. 

4.2 Não será agendada vistoria na data de abertura do certame. 

 
5 DA VENDA E PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO 
 
5.1 A venda realizada no presente leilão é irrevogável, não sendo permitido aos 
arrematantes recusar o bem adquirido, bem como pleitear a redução do valor de 
arrematação; 
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5.2 O simples fato de o interessado participar e pleitear a compra de algum bem implica 
na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no 
presente Edital.  

5.3 Ao efetuar seu lance o arrematante declara para todos os fins de direito que nos dias 
de visitação tomou conhecimento DOS TERMOS DO EDITAL/CONDIÇÕES DE VENDA, 
examinou detalhadamente o bem arrematado e teve ampla oportunidade de contar com 
assessoria de técnicos de sua confiança, sendo apregoado NO ESTADO QUE SE 
ENCONTRA, e exime o leiloeiro oficial e o comitente vendedor de futuros questionamentos 
de qualquer espécie, não podendo alegar desconhecimento ou falta de entendimento das 
mesmas; 

5.4 Será desqualificado ou considerado desistente, o arrematante que não atender às 
condições estabelecidas no presente Edital, aplicando-lhe, no que couber as penalidades 
previstas; 

5.5 Até a efetivação da venda do bem objeto deste Edital é facultado a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, na forma da Lei 
nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações, anular a presente licitação, desde que 
obedecidos aos preceitos legais, ou até mesmo revogá-la, em atendimento a conveniência 
administrativa e ao interesse público, não cabendo a quem quer que seja qualquer 
reclamação ou a interposição de qualquer recurso contrastais decisões; 

5.6 Para quaisquer outras informações, os interessados poderão dirigir-se à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, 
de segunda a sexta-feira, das 14:00 ás 17:30 horas, localizado na Avenida José de Brito 
Soares, nº 728, Setor Anhanguera; 

5.7 Fica a cargo da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
E MEIO AMBIENTE a responsabilidade pela substituição do leiloeiro, em sua falta, de modo 
a não prejudicar a realização do certame; 

5.8 As dúvidas surgidas neste Edital serão interpretadas de acordo com a Lei Federal            
nº 8.666, de 21 de julho de 1993, e suas alterações; 

5.9 Os casos omissos serão decididos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, na forma da lei, no âmbito do 
procedimento administrativo; 

5.10 Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões dos imóveis pode ser 
invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço ou 
nas condições de pagamento, ficando a cargo e ônus do adquirente a sua regularização; 

5.11 O imóvel será ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda 
“desafetação”), sendo apenas enunciativas as referências neste edital e em seus anexos, e 
serão vendidos no estado de ocupação e conservação em que se encontram; 

5.12 Não reconhecerá o MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO TOCANTINS 
quaisquer reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o imóvel 
objeto da licitação; 

 
6 DO JULGAMENTO 
 
6.1 O critério de julgamento será o de MAIOR LANCE OU OFERTA, do lote único de 
acordo com o Anexo 01 deste edital. 

6.2 O resultado da presente licitação será conhecido ao final da sessão.  

6.3 A ata com os arrematantes será publicada no Diário Oficial do Município e afixada no 
mural oficial da Prefeitura Municipal de ARAGUAÍNA – TO até o 5º quinto dia útil seguinte a 
data do leilão, sendo entregue, aos arrematantes, cópia da ata de leilão. 
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7 DO PREÇO MÍNIMO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
7.1 A venda será efetuada a quem maior oferecer, em moeda corrente do país e o 
pagamento do lance será realizado através de boleto bancário, depósito ou transferência 
bancária, em até 30(trinta) dias de acordo com a discricionariedade da SECRETARIA 
MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ; 

7.2 Um cheque caução nominal será dado para assegurar o pagamento da comissão, de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, em nome do LEILOEIRO designado por 
Portaria, sendo devolvido após confirmação do pagamento; 

7.3 Visando resguardar a segurança do LEILOEIRO, do arrematante e das demais 
pessoas presentes, não serão aceitos quaisquer recebimentos em espécies no local do 
certame; 

 
8 DA IMPUGNAÇÃO 
 

8.1  Eventual impugnação ao Edital será admitido via e-mail: 
desenvolvimento@araguaina.to.gov.br ou poderá ser protocolado na sede da Prefeitura 
Municipal de Araguaína, no endereço Rua 25 de dezembro, nº 265, Centro, em horário 
comercial de funcionamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a realização do leilão.  

8.2  Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou 
subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo licitante. 

 
9 DOS RECURSOS 
 
9.1 Após a divulgação da vencedora, qualquer LICITANTE poderá, de forma imediata e 
motivada, manifestar sua intenção em recorrer contra decisão do leiloeiro através da 
assinatura de documento que comprove sua manifestação, a ser disponibilizado pelo 
LEILOEIRO. 

9.2 À LICITANTE que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceito pelo 
LEILOEIRO, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de 
encerramento da sessão pública para apresentar as razões de recurso, as quais devem ser 
dirigidas ao LEILOEIRO e, necessariamente, entregues e protocoladas na SECRETARIA 
MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, localizada na Av. 
Jose de Brito Soares, nº 728, Araguaína -TO, até às 17 horas sob pena de preclusão. 

9.2.1 Os recursos devem ser apresentados por escrito, de forma legível e 
assinados pelos Representantes Legais, ou Procuradores com poderes 
específicos, devidamente constituídos na forma do item 3 deste EDITAL. 

9.3 Após o prazo acima mencionado, no caso de interposição de recursos, o LEILOEIRO 
divulgará aviso no Diário Oficial do Município, comunicando aos LICITANTES que as 
razões recursais se encontram à disposição na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, localizada na Av. Jose de Brito 
Soares, nº 728, Araguaína –TO, até às 17 horas, para contrarrazões no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da comunicação, sob pena de preclusão; 

9.4 Realizada a análise das razões e contrarrazões de recurso, o Leiloeiro poderá 
reconsiderar sua decisão, ou, no caso de manutenção da decisão, encaminhar o recurso à 
SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, 
devidamente informados, para deliberação. 

mailto:desenvolvimento@araguaina.to.gov.br
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10 DA ATA 
 
10.1 Encerrado o leilão, será lavrada ata circunstanciada na qual figurará a identificação 
dos arrematantes e os trabalhos desenvolvidos na sessão, em especial os fatos relevantes.  

10.2 A ata será assinada pelo LEILOEIRO.  

 
11 DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12 A homologação do resultado deste leilão será feita pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, que adjudicará o objeto do 
leilão ao LICITANTE vencedor. 

 

13 DAS CONDIÇÕES PARA VENDA E ENTREGA DO BEM 
 

13.1 O bem será leiloado em LOTE ÚNICO, conforme discriminado no anexo A do Termo 
de Referência, anexo a este Edital; 

13.2 A liberação dos bens arrematados somente far-se-á após a comprovação do 
pagamento, através do crédito em conta, de conformidade com o item 7.1 do Termo de 
Referência; 

13.3 O arrematante terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da 
divulgação do resultado oficial, para comparecer à SEFAZ e efetuar o pagamento do valor 
total, bem como apresentar a documentação necessária para finalização do contrato; 

13.4 O arrematante que não comparecer à SEFAZ no prazo acima estipulado para 
finalizar a contratação, será considerado desistente; 

13.5 A escritura pública será lavrada em até 30 dias corridos após a data da 
compensação do pagamento do total do lance ofertado pelo bem no Leilão Público. 

13.6 A entrega do bem será feita em 30 dias após a compensação do pagamento do 
lance ofertado pelo bem. 

13.7  Serão da responsabilidade do adquirente: 

- Todas as despesas necessárias à lavratura da escritura; 

- A iniciativa necessária à lavratura da escritura, inclusive a obtenção de guias, 
declarações e documentos exigíveis, com o consequente pagamento, às suas 
expensas, de taxas, impostos, emolumentos, registros, etc. 

- Apresentação junto à SEFAZ da escritura/contrato registrado junto ao Ofício de 
Registro de Imóveis competente no prazo de 30 dias a contar da assinatura do 
instrumento de compra e venda. 

13.8 Considera-se automaticamente anulada a arrematação pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, os arremates 
em que apresentarem indícios de adulteração, desistência do arrematante ou por qualquer 
equívoco constatado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, resguardando-se o direito de imputação de sanções ao 
arrematante inadimplente. 

13.9 Em caso de inobservância do disposto neste edital poderá o Bem voltar a ser 
imediatamente leiloado em segunda chamada no mesmo evento, sem prejuízo das sanções 
que preceitua o artigo 335 do Código Penal: “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”. 
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14 MULTAS E PENALIDADES 

14.1 O inadimplemento de quaisquer obrigações previstas neste edital sujeita o licitante 
às seguintes penalidades, indicadas na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993: 

14.1.1 Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Araguaína, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

14.1.2 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; 

14.1.3 As sanções previstas nos subitens 13.2 e 13.3 são aplicáveis também às 
licitantes que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão. 

14.2 Caso não seja realizada a efetiva e completa transmissão de propriedade e posse do 
bem arrematado, por qualquer que seja o motivo, será cobrada uma multa no valor 
equivalente 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação e taxas administrativas, a 
ser cobrada inclusive através da retenção da caução paga, ainda que as quantidades 
aproximadas do lote informadas estejam fora da margem de erro prevista neste edital. 

14.3 Caso o arrematante não pague o preço do bem arrematado, da caução e 
complementação da caução e demais valores devidos no prazo de 30 (trinta) dias, a 
arrematação ficará cancelada, devendo o arrematante pagar o valor correspondente a 20% 
(vinte por cento) do lance ofertado, e ao pagamento de eventuais despesas incorridas. 
Nesta hipótese, os dados cadastrais do arrematante poderão ser incluídos nos órgãos de 
proteção ao crédito. 

14.3.1 O arrematante inadimplente não será admitido a participar de qualquer outro 
leilão divulgado no PORTAL. 

14.3.2 Caso o arrematante esteja com seu CPF/CNPJ em situação 
"suspenso/irregular" junto à Receita Federal ou com seu endereço desatualizado 
junto à Receita Federal, ficará sujeito à perda do bem arrematado e dos valores 
pagos. 

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 É proibido ao arrematante vencedor, ceder, permutar, vender ou de alguma forma 
negociar o seus Bens que dele faz (em) parte antes do pagamento e da extração da Ordem 
de Retirada. 

15.2 Correrão por conta e risco total do arrematante, despesas relacionadas com a 
limpeza, demarcação e quaisquer outras despesas relativas ao bem arrematado, ficando a 
Administração isenta de qualquer responsabilidade sobre o objeto arrematado a partir da 
arrematação. 

15.3 Após a realização do leilão, que será irrevogável e irretratável, acatando todas as 
disposições deste Edital, o qual é tido como do conhecimento de todos, não cabendo, como 
motivo para eventual descumprimento das obrigações dele decorrentes a alegação do seu 
desconhecimento, não caberá ao arrematante qualquer tipo de recusa ou reclamação de 
redução de preço ou solicitação de qualquer vantagem não prevista no Edital. 

15.4 Os valores referentes à arrematação do bem deverão ser pagos a SEFAZ no prazo 
exposto na cláusula neste edital. 

15.5 A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO 
AMBIENTE aconselha aos interessados que vistoriem o material pessoalmente, pois o 
mesmo será vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores. 
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15.6 O Município de Araguaína, através de seu representante, se reserva no direito de 
revogar, adiar ou anular o presente leilão, total ou parcialmente, desde que haja a devolução 
dos recursos comprovadamente empregados na arrematação do abatedouro. 

15.7 A participação do licitante implica em aceitação de todos os termos do presente 
Edital.  

15.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, com base na legislação em 
vigor. 

15.9 Fica eleito o Foro da Comarca de Araguaína/TO para dirimir, judicialmente, as 
questões oriundas deste procedimento Licitatório, não se aceitando qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

15.10 Este edital poderá ser retirado no site www.araguaina.to.gov.br. 

 

 

 

ARAGUAÍNA - TO, 18 de dezembro de 2020. 
 
 
 

 
Angelo Crema Marzola Júnior 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.araguaina.to.gov.br/
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERENCIA 

 
 

ANEXO A - Ao Termo de Referência 
 

 

- ABATEDOURO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA. 

- SITUADO A TO 222 E RIO LONTRA, NO DISTRITO DE BARRA DA GROTA – ARAGUAÍNA-TO. 

Item QTD Equipamento  Situação 

CURRAL  

01 01 Desembarcadouro para gado construído em estrutura 
metálica tubular, em condições de uso, REFORMADO. 

 

Em 
funcionamento 

02 01  Passarela de observação em estrutura metálica tubular 
REFORMADO com PISO EM GRADE METALICA. 

Em 
funcionamento 

03 01 Currais para gado contendo 12 box com área de 15 m² cada, 
construído em estrutura metálica tubular, em boas condições 
de uso contendo bebedouro com boia e válvulas. E 01 curral 
de observação de 15 mt². REFORMADO OS ASPERSORES  

Em 
funcionamento 

04 01 Seringa/corredor de condução do curral até o box de 
atordoamento,  construído em estrutura metálica e piso em 
concreto com tamanho de 62 m. 

Em 
funcionamento 

05 01 Chuveiro de aspersão. Reformado com novos aspersores 
superior e implantado sistema de aspersão lateral, otimizando 
limpeza e bem estar animal. 

Em 
funcionamento 

ENTRADA - BARREIRA SANITARIA 

06 

 

01 

 

 

 

 

01 NOVO BEBEDOURO CAPACIDADE 200 LTS Em 
funcionamento 

R$ 2.500,00 

07 01 Lava botas inox duplo – 1,00 x 0,50 m Em 
funcionamento 

R$ 1.500,00 

08 01 Pia inox dupla com acionador por perna Em 
funcionamento 

R$1.150,00 

09 01 Porta entrada barreira sanitária em aço 
inox c/ cortina de ar 

Em 
funcionamento 

R$ 1.500,00 

10 01 Lixeira com pedal e tampa Em 
funcionamento 

R$ 50,00 
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SUBTOTAL   R$ 6.700,00                                                 
( SEIS MIL E SETECENTOS REAIS)  

ABATE 

11 01 Alçapão do Box de insensibilização, com 
pistola pneumática. reformado sendo 
trocado as chapas de aço e pintado. 

Em 
funcionamento 

 

R$ 5.000,00 

12 01 Porta entrada sala de abate inox c/ cortina 
de ar 

Em 
funcionamento 

R$ 1.000,00 

13 01 Grade de ferro tubular da praia de vomito Em 
funcionamento 

R$ 1.000,00 

14 01 Calha de vômito e sangria em granitina em 
funcionamento com 02 esterilizadores de 
facas sendo 01 p/ sangria e outro para 
mocotó. 

Em 
funcionamento 

R$ 1,500,00 

15 01 Guincho de orçamento da sangria  Em 
funcionamento 

R$ 5.000,00 

16 01 Mesa inspeção de patas  Em 
funcionamento 

R$ 550,00 

17 01 Oclusor de esôfago com esterilizador da 
rolha e facas em aço inox. 

Em 
funcionamento 

R$ 600,00 

18 01 Serra de chifre marca dalpino Em 
funcionamento 

R$ 5.200,00 

19 01 Chute de Orelha e Mocotó Em 
funcionamento 

R$420,00 

20 01 Plataforma de esfola com 03 
esterilizadores de facas e 02 ventiladores. 

 

Em 
funcionamento 

R$ 1.470,00 

21 01 Plataforma de oclusão do reto e esfolador 
de cabeça com 02 esterilizadores de facas 
e 01 ventilador.   

Em 
funcionamento 

R$ 1.150,00 

22 01 Plataforma de serra do peito e paleta com 
01 esterilizador de faca e 01 esterilizador 
de serra  e a serra do peito.   

Em 
funcionamento 

R$ 4780,00 

23 01 Rolete duplo para retirada de couro com 
corrente e cabo de aço medindo 0,81 x 
0,70 m, com guincho.  

Em 
funcionamento 

R$ 4550,00 

24 01 Chute de Couro (construção alvenaria)  Em 
funcionamento 

R$800,00 

25 01 Quadro de Inspeção sanitária da cabeça, 
contendo 01 pia em aço inox acionada a 
pedal. 

 

Em 
funcionamento 

R$700,00 
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26 01 Plataforma de despança com pia, 01 
esterilizador de facas em aço inox e 01 
ventilador. 

 

Em 
funcionamento 

R$1.855,00 

27 01 Mesa de inspeção de bucharia suja e tripas 
em aço inox. 

Em 
funcionamento 

R$2.240,00 

28 01 Chute de vísceras vermelhas Em 
funcionamento 

R$1.200,00 

29 01 Mesa de Inspeção de Miúdos 

 

Em 
funcionamento 

R$ 910,00 

30 

 

01 Plataforma de serra da carcaça com 01 
esterilizador de serra e 01  ventilador. Com 
serra e anteparo antirrespingo   

 

Em 
funcionamento 

R$ 8.350,00 

31 01 Área do MER, contendo uma serra fita em 
aço inox, trilhagem aérea para cabeça. 

 

Em 
funcionamento 

R$ 750,00 

32 01 Área do acabamento Pré- Vascular com pia 
acionada a pedal e esterilizador de facas 
em aço inox 

Em 
funcionamento 

R$ 980,00 

33 01 Plataforma do pré-cural com 01 
esterilizador de facas, 01 ventilador e 01 
quadro de inspeção. 

Em 
funcionamento 

R$ 1855,00 

34 01 Plataforma do DIF (Departamento de 
Inspeção Final) com esterilizador de faca e 
pia acionada a pedal em aço inox.  

 

Em 
funcionamento 

R$ 1800,00 

35 01 Plataforma de lavagem de carcaça. Em 
funcionamento 

R$ 1.200,00 

36 01 Bomba de Lavagem de Carcaça 

 

Em 
funcionamento 

R$ 800,00 

37 01 Câmara de sequestro em funcionamento Em 
funcionamento 

R$ 25.000,00 

 

38 01 Serra de separação traseiro/dianteiro com 
esterilizador de facas e chaira 

Em 
funcionamento 

R$ 5.200,00 

39 01 Câmara de resfriamento de carcaça. (70 
metros de trilhagem aérea para 200 meias 
carcaças)  

 

Em 
funcionamento 

R$ 200.000,00 

40 02 Balança aérea de tendal digital  Em 
funcionamento 

R$ 6000,00 

41 01 Balança digital com plataforma comum  Em 
funcionamento 

R$ 800,00 
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SUBTOTAL 

R$ 292.660,00 

        (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E 
SEISCENTOS E SESSENTA REAIS) 

 SALA DE MIÚDOS 

42 01  Lava botas duplo de inox com pedal. Em 
funcionamento 

R$ 1.500,00 

43  Pia dupla em aço inox acionamento 
automático 

Em 
funcionamento 

R$1.150,00 

44 02 02 Mesas de toalete de miúdos em aço 
inox 80 cm x1,20 Mt 

Em 
funcionamento 

R$ 2.660,00 

45 03 03 mesas de embalagem em aço inox 
tamanho  2,20 x1,10  

 

Em 
funcionamento 

R$ 900,00 

46 02 Mesas de aço Inox de 80x70 com suporte 
para papel filme. 

 

Em 
funcionamento 

R$ 840,00 

47 01 Mesa de embalagem em aço inox, 1,10 x 
2,20 . 

Em 
funcionamento 

R$ 900,00 

48 01 Carrinho para transporte de miúdos Em 
funcionamento 

R$1.536,00 

49 01 Túnel de Congelamento de Miúdos 04X03 
metros , com prateleiras de Inox 

  

 

Em 
funcionamento 

R$ 18.000,00 

50 01 Mesa de toalete de bucho limpo 

 

Em 
funcionamento 

R$1.200,00 

51 01 Tanque de escaldamento do bucho com 
exaustor de teto 

 

Em 
funcionamento 

R$ 900,00 

52 01 Tanque de resfriamento do bucho. Em 
funcionamento 

R$ 900,00 

53 01 Câmara de maturação de bucho, com 
suporte de bandejas 

 

Em 
funcionamento 

R$ 14.000,00 

54 01  Tanque pipa reservatório de agua quente 
para limpeza dos equipamentos 

Em 
funcionamento 

R$ 2.500,00 

SUBTOTAL R$ 46.986,00 (QUARENTA E SEIS MIL E 
NOVECENTOS E OITENTA SEIS REAIS) 

ÁREA SUJA 
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55 01 Rosca sem fim p/ transporte de produtos 
ao caminhão da graxaria. 

 

Em 
funcionamento 

Não pertence  
ao abatedouro 

56 01 Escada para acesso à rosca sem fim de 
transporte  de produtos camara para 
graxaria 

Em 
funcionamento 

R$ 300,00 

57 01 Sala de coleta da graxaria (construção em 
alvenaria) 

 

Em 
funcionamento 

R$ 500,00 

58 01 Tanque de escalda unha e mocotó Em 
funcionamento 

R$ 900,00 

59 01 Arrancador de unha com chute Em 
funcionamento 

R$ 300,00 

60 01  Mesa de Toalete de mocotó  Em 
funcionamento 

R$ 200,00 

VALOR TOTAL R$ 2.200,00                                                 
( DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)  

Sala De Manipulação De Bucharia Suja 

61 01 Porta inox entrada triparia/mocotó Em 
funcionamento 

R$ 1.000,00 

62 01 Mesa de abertura do bucho com 01 
ventilador   

 

Em 
funcionamento 

R$ 3.430,00 

63 02 Exaustores com motor de 3 cv Em 
funcionamento 

R$ 900,00 

64 01 Mesa com peneira em aço inox para 
lavagem do abomaso (buchinho) 1,5 x 1,00 
mts 

Em 
funcionamento 

R$ 1.500,00 

65 01 Mesa em aço inox de salga do abomaso 
(buchinho) 1,00 x 1,20 mts 

Em 
funcionamento 

R$ 800,00 

66 01 Máquina de bater bucho tipo centrifuga. 
0,75x 1,20 m com motor de 10 cv. 

Em 
funcionamento 

R$ 8.000,00 

67 01 Barreira sanitária de bucharia e mocotó 
parte da construção predial  

 

Em 
funcionamento 

R$ 1.700,00 

68 01 Barreira sanitária com 02 lava botas e 02 
torneiras com acionamento por joelho 
(bucharia) 

Em 
funcionamento 

R$ 1.800,00 
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69 01 01 mesas em aço inox - Sala de coleta de 
sangue fetal  

 

Em 
funcionamento 

R$ 900,00 

70 01 Bebedouro da área de pesagem  Em 
funcionamento 

R$ 200,00 

71 01 Tanque de coleta de sangue (construção 
em alvenaria) 

Em 
funcionamento 

R$ 1.500,00 

72 01 Bomba de 4 cv para bombeamento da 
linha vermelha até o reator e filtro, 
também para o bombeamento do tanque 
de coleta de sague para o caminhão. 

Em 
funcionamento 

Não pertence  
ao abatedouro 

73 01 Caldeira com capacidade de 2 mil litros 
para geração de vapor. 

 

Em 
funcionamento 

Não pertence  
ao abatedouro 

74 01 Sistema de compressor de ar com 
tubulação 

Em 
funcionamento 

R$4.000,00 

75 01 Tamboreador/ batedor de gancho RETIRADO DE 
USO 

R$2.500,00 

76 01 Trilhagem aérea da sangria ate a expedição 
com carretilha  

Em 
funcionamento 

R$ 38.000,00 

77 01 Trator agrale de pneus 4x2, com careta 
metálica de 1 eixo – 2 mil quilos  

Sucata  R$ 1000,00 

 

78 01 roçadeira costal gasolina  Em 
funcionamento 

R$ 600,00 

79 01 careta de transporte de subproduto 
tamanho 220x160x150  

Sucata R$ 500,00 

80 01 careta de transporte de subproduto 
tamanho 200x100x50 

Em 
funcionamento 

R$ 500,00 

SUBTOTAL R$ 68.830,00 (sessenta e oito mil 
oitocentos e trinta reais.  

VALOR TOTAL  R$ 417.376, 00                                        
(Quatrocentos e dessente mil e trezentos e 

setenta e seis reais)  

* Para o itens 77  e 79 devido ao estado de conservação,  e desuso dos equipamentos, os itens em 
questão foram identificados pela comissão como sucata.  (Para verificação do valor dos itens em 
questão, foram realizadas duas (02) analises com empresas da área, que estabeleceram o valor de 
acordo com tipo de material utilizado e peso estimado de cada equipamento.  

ANEXO IV 

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENCONTRADOS NA GRAXARIA  

ITEM QTD EQUIPAMENTO SITUAÇÃO PESO 
ESTIMADO 

VALOR ESTIMADO 
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RECEPÇÃO 

01 01 Tova de recepção c rosca sem fim com 
capacidade aproximada  para 10 
Toneladas.  

Sucata**   3 Ton R$ 750,00 

02 01 Rosca sem fim Alimentadora quebrador 
de ossos com redutor e sem motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucata  1 Ton R$ 250,00 

03 01 Rosca sem fim Recepção do quebrador 
de ossos com motor de 7cv e redutor  

Sucata  1,5 Ton R$375,00 

04 01 Rosca sem fim alimentadora dos 
Digestores 

Sucata  1 Ton R$ 250,00 

05 01 Quebrador de Ossos com motor 40 cv e 
redutor 

Sucata  3 Ton R$ 750,00 

PROCESSAMENTO/COZIMENTO 

06 01 Digestor 10.000 Litros com motor 40cv e 
redutor. 

Sucata  10 Ton R$2500,00 

07 01 Digestor 3.000 Litros com motor de 30 cv 
e redutor 

Sucata  5 Ton R$ 1250,00 

08 02 Digestor 5.000 Litros sendo 01 c/ motor 
de 30cv e redutor e outro sem motor e 
redutor 

Sucata  10  Ton cada R$ 2500,00 

09 01 Digestor 3.000 Litros sem motor e redutor Sucata  4 Ton R$ 1000,00 

10 01 Calha com peneira separadora de sebo Sucata  500 Kg R$ 125,00 

11 01 Rosca Alimentadora dos digestores, sem 
motor e com redutor 

Sucata  1 Ton R$250,00 

12 01 Tova de recebimento de material torrado Sucata  2  Ton R$ 500,00 

13 01 Rosca sem fim Alimentadora das 
centrifugas sem motor 

Sucata  1 Ton R$ 250,00 

14 01 Centrifuga de 1500 Litros com motor de 
40 cv e redutor 

Sucata  2 Ton R$ 500,00 

15 01 Centrifuga de 1500 Litros com motor de 
30 cv e redutor 

Sucata  2 Ton R$500,00 

16 01 Rosca sem fim para Moinho Sucata  1 Ton R$ 250,00 

17 01 Moinho de Farinha de Carne e Osso 
capacidade 30 sacos hora, sem motor 
com redutor 

Sucata  1 ton R$ 250,00 

18 01 Caldeira Capacidade 2.500 Litros Sucata  10 Ton R$ 2500,00 

19 01  Tanque chapa de Aço  reservatório de 
água  da Caldeira 10.000 Litros. 

 

Sucata  1 Ton R$ 250,00 

ÓLEO 

20 01 Caixa receptora de Sebo 5.000 Litros  Sucata  1 Ton R$ 250,00 



 

 

15 
 

SLC-TO/CPL 

Fls.________ 

Visto_______ 

21 01 Tanque Receptor de Sebo c/ Aquecimento 
Serpentina 1000l Litros 

Sucata  1 Ton R$ 250,00 

22 01 Tanque de Lavagem de Sebo 2.000 Litros Sucata  1.5 Ton R$ 375,00 

23 01 Tanque (pipa) água quente p/ 
higienização da Industria, com capacidade 
8.000 Litros  

Sucata  2 Ton R$ 500,00 

24 01 Tanque Vertical Reservatorio de Sebo 
1000 Litros 

Sucata  500 Kg R$ 125,00 

25 01 Tanque Horizontal Reservatorio de Sebo 
1000 Litros 

Sucata  500 Kg R$ 125,00 

26 01 Filtro de Oleo tipo Prensa Sucata  3 Ton R$ 750,00 

27 01 Tanque c/ Agitador p/ Clareamento do 
Sebo 5000 Litros 

Sucata  2 Ton R$ 500,00 

28 04 Tanques de Armazenamento com 
Aquecimento a Serpentinas  sendo  03 
com capacidade de 15000 Litros e 01 com 
capacidade de10.000 Litros.  

Sucata  12 Ton cada R$ 3000,00 

29 01 Container Acabamento em alumínio 12 
metros 

Precisa de 
Reforma  

_  R$ 8.000,00 

30 01 Tova Receptora de Sangue c/ plataforma Sucata  1 Ton R$ 250,00 

31 01 Tanque de Fibra p/  Recepção de Sangue 
10000 Litros c/ Agitador motor de 25cv 
direto sem redutor 

Precisa 
reforma 

 

- 

R$ 1000,00 

32 01 Tanque de Fibra p/ Reservatório de Água 
10000 Litros. (Reformado e em instalação 
p uso no Matadouro) 

Precisa 
reforma 

 

- 

R$ 1000,00 

33 01 Tanque de Fibra Reservatório de Sangue 
10000Litros 

Precisa 
reforma 

 

- 

R$ 1000,00 

34 01 Tanque em Chapa de Aço Reservatório de 
Água 15000 Litros 

Sucata  1,5  Ton R$ 375,00 

35 01 Lava botas em aço inox Precisa 
reforma 

- 

- 

R$ 300,00 

36 01 Plataforma cortada pertencente a farinha 
de sangue 

sucata 3 Ton R$ 750,00 

37 01 Tanque pipa chapa de aço 10000 Litros 
farinha de sangue 

sucata 1T R$ 250,00 

VALOR TOTAL  R$ 33.800,00                                      
( trinta e três mil e oitocentos 

reais)  
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AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

Na data de 02 de dezembro de 2019 o perito GILSON CUTRIM FERREIRA procedeu a 
vistoria no imóvel denominado de Matadouro Público Municipal, sendo construído em uma 
área de 11.91.30 há, sendo divididos em: guarita, administração, vestiários, indústria e 
curral, perfazendo um total de área construída de 1.571,69 m2.  

Diante disso, foi emitido parecer técnico de avaliação mercadológica em edificação 
comercial na data de 03 de dezembro de 2019 fixando o valor em R$ 3.975.700,00 (Três 
milhões, novecentos setenta e cinco mil, setecentos reais) o valor médio estimado do 
imóvel.  

 

AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO 

 

Para avaliação foram realizadas diversas visitas in loco, entre os meses de novembro e 
dezembro do corrente ano, para levantamento dos devidos equipamentos e maquinários, 
além de considerar os dados do relatório de 2018, nas visitas também foi observado o 
estado de conservação, as reformas e ou aquisições. Na data de 03 de dezembro de 2019 
foi elaborado o relatório final da avaliação dos bens e equipamentos que compõem o 
patrimônio do Matadouro Público Municipal, sendo apurado o valor de R$ 417.376, 00 
(Quatrocentos e dessente mil e trezentos e setenta e seis reais) entre equipamentos, 
máquinas, móveis e utensílios do Matadouro, descritos e relacionados conforme Anexo III 
deste relatório.  Foram também analisados os equipamentos que foram deixados na 
Graxaria, os quais estão em desuso, pelo seu estado de conservação os equipamentos em 
questão foram analisados por profissionais especializados do ramo de comercio de sucata e 
aço sendo apurado o valor de R$ 33.800,00(trinta e três mil e oitocentos reais), conforme 
anexo IV e relatório fotográfico. Sendo assim após a avaliação dos equipamentos e 
maquinários foi estimado um valor total de R$ 451.176,00 (quatrocentos e cinquenta e 
um mil e cento e setenta e seis reais.) 

 

CAPITAL INTANGÍVEL 

 

Os ativos intangíveis são todos os elementos não substanciais que estão diretamente 
vinculados ao potencial de geração de riqueza em uma organização. Em outras palavras, 
são todos os bens incorpóreos: que não podem ser tocados, mas possuem valor econômico 
e, por esse motivo, necessitam de serem mesurados. 

 Cabe ressaltar que foi constatado por esta comissão que o Matadouro Municipal se 
encontra em pleno funcionamento de suas atividades, com capacidade de abate de 200 
(duzentas) cabeças dia, com possibilidade de adequação e implementação para o dobro da 
produção atual.  

Ainda levando em consideração a possibilidade do pleito de uma esfera de inspeção federal, 
onde abrangerá área de comercialização interestadual.   

A rodovia na qual se encontra o Matadouro Municipal possui considerável movimento e 
localização privilegiada, predominando nas suas margens a ocupação por propriedades 
rurais destinadas a pecuária, facilitando por demais o acesso dos animais destinados ao 
bate.  

Ressaltamos ainda que, o reconhecimento do ativo intangível se faz necessário em face do 
provável benefício econômico futuro atribuível em favor da entidade.  
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E por fim, esta comissão fixa o valor de 35% (Trinta e cinco por cento) de Ativo Intangível, 
calculado sobre o valor da avaliação mercadológica em edificação comercial somado à 
avaliação dos equipamentos e maquinários.    

 

AVALIAÇÃO CONSOLIDADA 

 

A avaliação consolidada inclui o valor médio estimado do imóvel fixado em  R$ 3.975.700,00 
(Três  milhões, novecentos setenta e cinco mil, setecentos reais), que somado ao valor dos 
equipamentos, máquinas, móveis e utensílios do Matadouro, descritos e relacionados 
conforme Anexo III , e do bens relacionados na Graxaria conforme Anexo IV deste relatório, 
totalizaram um valor  fixado em R$ 451.176,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil e  cento 
e setenta e seis  reais.), e acrescidos ao  valor do ativo intangível fixado em R$ 
1.549,406,60 (Um milhão quinhentos e quarenta e nove mil quatrocentos e seis reais e 
sessenta centavos), totalizam um montante de R$ 5.976.282,60 (Cinco milhões, 
novecentos e setenta e seis  mil, duzentos e oitenta dois reais e sessenta centavos) 
referente a todo patrimônio do Matadouro Público Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


