
www.galileia.mg.gov.br 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Fundamentação Legal: 

Lei Federal 8.666/93 
"Art. 22. ................................................................ 

 
§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 
bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos 
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

 
Decretos de Nomeação da Comissão de Avaliação e Leiloeiro 

 
Decreto nº. 34/2020, de 22 de maio de 

2020; Decreto nº. 35/2020, de 26 de maio 

de 2020 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art22�5
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO 

 
A alienação para a venda de bens inservíveis, em virtude de haver se tornados 
antieconômicos e inservíveis para o Município, de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Galiléia, se tornado oneroso aos cofres público Municipal. 

 
2. ALIENAÇÃO 

 
Os bens a serem alienados esta prevista no Art. 22. § 5º da Lei Federal 8.666/93, 
decreto nº. 09/2018, de 26 de fevereiro de 2018 que designou a comissão de avaliação 
dos bens inservíveis e decreto nº. 18, de 22 de maio de 2018 de nomeação do 
Leiloeiro. 

 
3. RELATÓRIO BASICO DOS BENS À SEREM LEILOADOS 

 
LOTE 01 

 

CONJUNTO 
ESCOLAR 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

Conjunto Escolar de cor branca confeccionado 
em aço 20x20 (parede reforçada), soldagem 

eletrônica MIG. Assento e encosto em 
compensado Multi laminados e boleados e 
anatômicos revestidos em fórmica. Carteira 

Escolar Model. Estado geral ruim, sem 
informações quanto a possíveis reparos. 
Equipamento descartado, podendo faltar 

peças e componentes. O bem vai a 
leilão no estado e condições em que se 

encontra. 

 
 
 

Péssimo 

 
 
 

R$ 90,00 

 

 

 
LOTE 02 

 

CONJUNTO 
ESCOLAR 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

Conjunto Escolar,   modelo   FDE,   com  tampo   
em 

compensado multilaminado em fórmica lisa 
brilhante (marfim 15 mm), estrutura em metalon 

20x20, aproximadamente 36 cadeiras e 27 
mesas. 

 

 
Regular 

 
R$ 115,00 
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LOTE 03 

 

CONJUNTO ESCOLAR SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

Conjunto Escolar, modelo FDE, com tampo em 
compensado multilaminado em fórmica lisa 

brilhante (azul 15 mm), estrutura em metalon 
40x60, aproximadamente 13 cadeiras e 11 mesas. 

 
 

Regular 

 
 

R$ 200,00 

 

 
LOTE 04 

 

LOTE DE SUCATAS DIVERSAS SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

Contendo equipamentos de escritório como: 
Ventiladores de teto; Congelador; Porta de 
enrolar manual; Bola artesanal de vara 3/8; 

Cofre; Ar condicionado; Luminária de lâmpada 
fluorescente; Poste luminária e outros. Este 

lote vai a leilão no estado de sucata e 
condições em que se encontra 

 
 

 
Péssimo 

 
 

 
R$ 125,00 

 

 
LOTE 05 

 

ACADEMIA AO 
AR LIVRE 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

Academia ao ar livre, contendo os aparelhos: 
Esqui; Simulador de caminhada; Rotação dupla 

diagonal; surf e outros. Este lote vai a leilão 
sem quaisquer garantias contra vícios ocultos 

ou quaisquer outros danos e 
defeitos que possa ter, ficando todos os 

riscos por conta do arrematante 

 
Regular 

 
R$ 149,00 

  

 

 

LOTE 06 
 

BETONEIRA SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 
AVALIADO 

Betoneira sucateada. 
Péssima R$ 125,00 

 

 
LOTE 07 

 
BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO 

CURVO 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

18 unidades de braço de Luminária Pública 
Galvanizado curvo com aproximadamente 1,40 

metros. 
 

Regular  

R$ 142,30 
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LOTE 08 

 
 

BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO 
CURVO 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

18 unidades de braço de Luminária Pública 
Galvanizado curvo com aproximadamente 1,40 

metros. 
 

Regular  

R$ 142,30 

 

 
LOTE 09 

 
 

BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO 
CURVO 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

18 unidades de braço de Luminária Pública 
Galvanizado curvo com aproximadamente 1,40 

metros. 
 

Regular  

R$ 142,30 

 

 
LOTE 10 

 
 

BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO 
CURVO 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

20 unidades de braço de Luminária Pública 
Galvanizado curvo com aproximadamente 2,10 

metros. 

Regular R$ 198,00 

 

 
LOTE 11 

 
 

BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO 
CURVO 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

20 unidades de braço de Luminária Pública 
Galvanizado curvo com aproximadamente 2,10 

metros. 
 

Regular R$ 198,00 

 

 
LOTE 12 

 
 

BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO 
CURVO 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

20 unidades de braço de Luminária Pública 
Galvanizado curvo com aproximadamente 2,10 

metros. 
 

Regular R$ 198,00 
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LOTE 13 
 

 
BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO 

CURVO 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

20 unidades de braço de Luminária Pública 
Galvanizado curvo com aproximadamente 2,10 

metros. 

Regular R$ 198,00 

 

 
LOTE 14 

 
 

BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO 
CURVO 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

20 unidades de braço de Luminária Pública 
Galvanizado curvo com aproximadamente 2,10 

metros. 

Regular R$ 198,00 

 
 

 
LOTE 15 

 
 

BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO 
CURVO 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

20 unidades de braço de Luminária Pública 
Galvanizado curvo com aproximadamente 2,10 

metros. 

Regular R$ 198,00 

 

 
LOTE 16 

 
 

BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO 
CURVO 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

20 unidades de braço de Luminária Pública 
Galvanizado curvo com aproximadamente 2,10 

metros. 

Regular R$ 198,00 

 

 

LOTE 17 
  

 
LIQUIDIFICADOR 

 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

01 unidade de liquidificador Industrial 
Basculante Skymsem 20 litros/Inox, modelo: 

LSB-15 / potencia 1.5 CV. Este lote vai a leilão 
no estado de sucata e condições em que se 

encontra 

Regular R$ 120,00 
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LOTE 18 
 

 
DUPLICADOR MIMEOGRAFO 

 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

04 unidades de Duplicador Mimeografo escolar 
FACIT. 

01 unidade de Duplicador Mimeografo 
Gestetner 310 (antiguidade) 

Péssimo R$ 50,00 

 

 
LOTE 19 

 
 

MAQUINA DE DATILOGRAFAR 
 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

04 Unidades de Maquina de datilografar 
OLIVETTI, modelos variados. 

Péssimo R$ 50,00 

 

 
LOTE 20 
 

 
ARMÁRIO / ARQUIVO EM AÇO 

 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

Aproximadamente 07 arquivos e 01 armário em 
aço de marcas diversas (em estado de sucata). 

Este item será levado a Leilão no estado em 
que se encontra, sem garantias de vícios 

ocultos e quaisquer outros defeitos que possa 
ter ficando todos os riscos por conta do 

arrematante. 

 

 

Péssimo 

 

 

R$ 100,00 

 

 
LOTE 21 
 

 
ELETRONICOS 

 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

Contendo diversos aparelhos eletrônicos como: 
Monitores, CPUs, Impressoras e Copiadora, 

todos em estado de sucata. 

Péssimo R$ 20,00 

 

 
LOTE 22 

 
 

CAIXA AMPLIFICADORA 
 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

Caixa Amplificadora WATT SOM PRC 500/ 
CICLOTRON. 

Regular R$ 100,00 
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LOTE 23 
 

 
ARMÁRIO DE MADEIRA 

 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

Armário de madeira e vidro: Tipo Crestaleira 
Péssimo R$ 30,00 

 

 
LOTE 24 

 
 

FOGÃO INDUSTRIAL 
 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

Aproximadamente 05 fogões indústrias em 
estado de sucata. 

 

Péssimo R$ 100,00 

 

 
LOTE 25 

 
 

TELEVISÃO 
 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

03 Unidades de televisão modelo TUBO 
Regular R$ 20,00 

 

 
LOTE 26 

 
 

MESA DE REUNIÃO REDONDA 
 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

02 unidades de mesa de reunião redonda, 
altura 74 cm Largura 120 cm Profundidade 120 

cm Matéria Prima MDP/metalon. 

Regular R$ 40,00 

 

 
LOTE 27 

 
 

GRADE/JANELA 
 

SITUAÇÃO DO BEM 
VALOR MÍNIMO 

AVALIADO 

Sucatas de construção contendo: grades e 
janelas de vidro. 

Péssimo R$ 100,00 
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4. JUSTIFICATIVA 

 
Justificamos a necessidade de realização da alienação dos bens inservíveis através de 
leilão, devido ao fato de após efetuar o levantamento minucioso do estado de 
conservação dos bens inservíveis constatou-se que alguns bens inservíveis já estão 
em avançado estado de uso, a manutenção dos mesmos tornou-se inviável para a 
municipalidade e seu conserto se tornaria um ônus muito alto para o município, 
conforme demonstramos anteriormente. 

 
As receitas oriundas de alienação de sucata não podem ser consideradas receitas de 
alienações de bens, devendo ser classificada como receitas correntes. 

 
Os Bens considerados sucata podem ser definidos como o que sobrou de um bem, 
jamais poderá atender a sua condição inicial. É o caso, por exemplo, dos restos de 
madeira de uma mesa após um processo de incêndio, das carcaças de um veiculo 
após sua perda total. A receita oriunda da venda de sucata é receita corrente, pois não 
se trata de um bem, não estando abrangida pelos ditames do art. 44 da Lei Completar 
101/2000. A sucata por sua vez, é o que sobrou de um bem, sua alienação gera uma 
receita corrente. Não poderia ser diferente, pois a partir do momento que foi declarada 
sucata perde a condição de bem público. Sendo assim, assim não poderia ser 
classificada como uma receita de capital, considerando que não provem de um bem e 
sim do que sobrou dele. 

 
Bens públicos, em sentido amplo, são todas as coisas, corpóreas ou incorpóreas, 
fungíveis, infungíveis, afetados e desafetados, imóveis, móveis, semoventes, créditos, 
direitos e ações, que pertençam, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, e 
empresas governamentais. A competência para declarar sucata é da comissão 
inventariante constituída pela autoridade competente. 

 
Alertamos ainda sobre as fundamentações legais, quando mencionamos a alienação 
de sucatas. A Lei Federal nº. 8.666/93 menciona em seu art. 17 que “a alienação de 
bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação --- prévia e de licitação”. Pois 
bem, estaríamos ai em um impasse pois os parágrafos e incisos do artigo mencionado 
não contempla sucata. Não podia ser diferente, pois sucata não é bem, sendo assim, 
não poderia um artigo que menciona regras de alienação de bens não poderia tratar de 
sucata. Isso implica que sucata poderia ser vendida pela administração pública sem 
licitação? 

 
A resposta é não, pois fere o princípio da legalidade, isonomia, legitimidade, 
transparência e tantos outros. Sendo obrigatória a realização de procedimento 
administrativo de licitação para alienação das sucatas. A Resolução CFC n° 1.111/07 - 
Dispõe sobre os princípios fundamentais de Contabilidade, enunciando o Princípio da 
Oportunidade, em seu art. 6º dispõe que o Princípio da Oportunidade refere- se, 
simultaneamente, à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das 
suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão 
correta, independentemente das causas que as originaram e o registro compreende os 
elementos quantitativos e qualitativos, contemplando os aspectos físicos e monetários‖. 
A norma deixa claro que compete ao Poder Público dar a destinação social de seus 
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bens e registrá-lo evidenciando seus aspectos físicos e monetários. Com isso conclui-
se que caberá ao órgão definir em consonância com MCASP e NBCASP a 
classificação dos recursos oriundos de venda de sucata. 

 
Para instaurar processo de venda de inservíveis ―sucata‖, deverá a comissão 
inventariante emitir certificado de sucata,  providenciando a baixa imediata do bem 
no acervo patrimonial,  constituindo processo administrativo interno. Providenciar a 
avaliação da sucata por comissão especial designada para tal atividade, sendo 
necessária a organização por lote. Deverá definir valor inicial para cada lote, nomear 
leiloeiro oficial, nos termos do § 5º do art. 22 da Lei Federal nº. 8.666/93. É 
imprescindível a manifestação da Controladoria Geral no Processo por meio de 
pareceres, devendo analisar as justificativas de interesse público na alienação 
daquelas sucatas, incluindo ai as justificativas de destinação dos recursos oriundos 
dessa venda, como afirmamos anteriormente não está sujeito as ditames do art. 44 da 
Lei Complementar nº. 101/00. 

 
Nestes termos, anexamos aos autos os laudos de bens inservíveis e decretos de 
nomeação da Comissão de Avaliação e Decreto de nomeação do Leiloeiro. 

 
Quantos as perguntas dos concursos e cursinhos que afirmam que a receita oriunda de 
vendas de sucatas deve ser considerada uma receita de capital, é equivocada diante 
dos novos conceitos e princípios da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A 
Princípio devemos conceituar o que é receitas de capital, vejamos o art. 11 da Lei 
Federal nº. 4.320/64, in verbis: 

 
Art. 11. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital. 

 
§ 2º. São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em 
Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 

 
Quando conceituas que sucata não é bem e sim o que sobrou de um bem que jamais 
poderá voltar a sua forma original, exclui a aplicação das regras definidas no § 2º do 
art. 11 da Lei nº. 4.320/64, acima reproduzido. Enquanto, no § 1º do mesmo artigo 
menciona que “são Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e...” Quando a norma 
menciona e outras, inclui ai as receitas com alienação de sucatas. 

 
5. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E FORMA DE JULGAMENTO 

 
Nos termos do § 5º do art. 22 da Lei Federal nº. 8.666/93, orientamos que seja adotado 
a modalidade de licitação ―Leilão‖, in verbis: 

 
Art. 22. São modalidades de licitação: 

 
(...) 

 
§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 
venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 
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legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação. 

 
Solicitamos que sejam licitados do tipo ―Maior Preço por Lote‖ considerando que há 

mais de um veículo do mesmo modelo e marca. Seguinte forma: 

 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
Poderão oferecer lances pessoas físicas, inscritas no Cadastro de Pessoa Física – 
CPF, pessoas físicas equiparadas a pessoas jurídicas para fins fiscais e pessoas 
jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ, do Ministério 
da Fazenda, excluídos os menores de 18 anos não emancipados. 

 
Os dirigentes e servidores do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Galiléia não poderão participar, direta ou indiretamente, na aquisição dos bens 
objeto deste Leilão, conforme o disposto no art.9º, inciso III, da Lei Federal n٥ 
8.666/93. 

 

7. PAGAMENTO  

Os bens serão alienados no local e no estado em que se encontra, 
pressupondo-se conhecido pelos licitantes por ocasião do Leilão, não se 
responsabilizando o comitente vendedor, bem como o Leiloeiro, pela qualidade, 
vícios e/ou defeitos ocultos, sem que lhes caibam quaisquer direitos ou 
reclamações judiciais e/ou extrajudiciais. 

 
Cabe ao arrematante toda a despesa sobre a retirada dos bens, bem como 
regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, inclusive pagamento de 
multas, taxas e encargos e outros que porventura venham ser reclamados pelos órgãos 
fiscalizadores competentes e outras despesas cobradas a qualquer título, vencidas ou 
vincendas. 

 
O valor do lance será integralmente pago em até 48 (quarenta e oito) horas, por meio 
de deposito em favor da Prefeitura Municipal de Galiléia/MG. 

 
 

 
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

22130011000 Alienação de Bens Moveis 

 
9. BANCO E CONTA 

 

Banco Conta Agencia 

001 (Banco do Brasil) 10375-
6 

2073-7 
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10. PENALIDADES 

 

 
A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita a licitante às seguintes 
penalidades, indicadas na Lei n.º 8.666/93: 

 
Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a 
Administração de Galiléia, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 
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, que será 

concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração de Itabirinha pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
condição anterior. 
 
11. PUBLICAÇÕES 

 
Nos termos do art. 21 e seus incisos da Lei Federal n. 8.666/93, deverão ser 
publicados os extratos do edital em Jornais de circulação local, jornal do Estado do 
Minas Gerais, jornal do Diário Oficial da União e no quadro de aviso. 

 
Para atendermos a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Lei Complementar nº 
131, de 27 de maio de 2009, e suas alterações posteriores, o extrato e o edital deverão 
estar disponível no portal da transparência do Município de Galiléia. 

 
12. CONDIÇÕES GERAIS 

 
O Município de Galiléia se reserva o direito de adiar, revogar ou anular o leilão, sem 
que do seu ato assista aos licitantes direitos a qualquer indenização, ou ainda, retirar-
se do leilão, caso seja constatada alguma irregularidade. 

 
O não recolhimento do valor do lance em 48 (quarenta e oito) horas tornará a venda 
sem efeito e condicionará a recondução do veículo à Prefeitura. 

 
Após o Leilão, os questionamentos e reclamações por ventura existentes, deverão ser, 
em primeira instância, dirimidas pelo Leiloeiro Oficial. 

Coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos para darmos continuidade 

ao procedimento. Atenciosamente; 

 
Prefeitura Municipal de Galiléia/MG,  20 de agosto  2021. 

 
 
 

Paulo Ribeiro de Aquino 
Secretario de Administração e Governo 


