
MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 

 

VERIFICAÇÃO NO LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2021, REGISTRO Nº 

007541519.2020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS           

        

                  Considerando que “são atividades próprias do Controle Interno, entre 

outras, o acompanhamento e o controle, cabendo-lhe, analisar e avaliar, quanto à 

legalidade, eficiência, eficácia e economicidade, os registros contábeis, os atos de 

gestão, entre eles: os processos licitatórios, a execução de contratos, convênios e 

similares, o controle e guarda de bens patrimoniais da municipalidade, etc.”, o 

Agente de Controle Interno resolve, portanto, verificar se os procedimentos adotados 

na execução do leilão em análise atendem aos dispositivos legais. 

 

ESPÉCIE: Auditoria de Regularidade.  

 

OBJETIVO: Avaliar a regularidade da execução do leilão público online que tem por 

objetivo a alienação de bens inservíveis da Prefeitura Municipal de Agronômica. 

 

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Agronômica.  

 

MEIOS/TÉCNICAS: Análise documental do processo; legislação pertinente.  

 

BASE NORMATIVA: Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, e com as condições constantes no edital e dos demais documentos que 

o integram. 

 

PERÍODO: de 19 de julho de 2021 a 04 de outubro de 2021 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O LEILÃO                   
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 O 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 artigo 

19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.” (§5º do 

art. 22 da Lei 8.666-/1993). 

 Além disso, “a alienação de bens da Administração Pública, subordinada 

à existência de interesse público devidamente justificado, deverá ser precedida de 

avaliação.” (Art. 17 da Lei 8.666/93). 

 

METODOLOGIA APLICADA 

 

                     O trabalho de verificação in loco foi elaborado e executado pela 

Controladoria Interna para verificação do cumprimento da legislação no certame 

licitatório – leilão.    

                     As verificações se deram mediante acompanhamento do processo 

licitatório, através de conversações com alguns servidores, entrevista e 

preenchimento de checklist, buscas de documentos e legislações afins, arquivos e 

banco de dados, bem como participação na ocasião do certame licitatório e realização 

do relatório final. 

 

UTILIZAÇÃO DO CHECK LIST 

 

 Para melhor verificação dos procedimentos relacionados na realização do 

referido processo licitatório foi elaborado um checklist. O uso do checklist 

proporciona uma auditoria mais eficiente e torna seu resultado mais eficaz, porque 

permite um exame dos fatos de acordo com o enquadramento legal, além de 

oferecer uma sistematização e padronização dos trabalhos, bem como a 

transposição direta das irregularidades para os papéis de trabalho do auditor, 

facilitando a elaboração do relatório final da inspeção. Assim sendo, a presente 

auditoria se utilizará de checklist referente ao Leilão Público nº 01/2021. 
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CHECKLIST 

 

VERIFICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO – LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2021 

DESCRIÇÃO 
DISPOSITIVO 

LEGAL 
FOLHA SIM/NÃO OBSERV. 

DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

1 
Foi elaborada justificativa quanto ao interesse 
público na alienação? 

Art. 17, caput. 
Lei nº 

8.666/1993 

 Sim 
 Alienação de bens móveis 

inservíveis  

2 
Houve decreto ou lei declarando bens 
inservíveis? 

  Sim Lei nº 1.198 de 24/06/2021 

3 
Houve designação de Comissão para 
procederem com a avaliação destes bens 
inservíveis? 

  Sim Decreto nº 28 de 22/01/2021 

4 
Houve avaliação prévia dos bens, sendo 
registrado em laudo e/ou registro em ata? 

Art. 53, § 1º da 
Lei nº 

8.666/1993 
 Sim  

5 A alienação foi aprovada por lei municipal?   Sim 
Aprovada pela lei nº 1.198 

de 24/06/2021 

DO LEILÃO 

6 O Edital do leilão teve ampla divulgação? 
Art. 53, § 4º da 

Lei nº 
8.666/1993 

 Sim 

Publicação em mídias 
sociais; no mural oficial do 

município, site da prefeitura 
www.agronomica-sc.com.br 

e site de leilões 
https://www.leiloador.com.br. 

7 
Cumpriu-se o prazo mínimo de 15 dias para 
publicação do edital, antes de receber as 
propostas e/ou realizar o evento? 

Art. 21, § 2º, III 
da Lei nº 

8.666/1993 
 Sim 

Edital publicado em 
30/06/2021, e a data final 
dos lances em 20/07/2021 

8 
Há leiloeiro oficial ou servidor designado pela 
administração? 

Art. 53, caput 
da Lei nº 

8.666/1993 
 Sim 

Leiloeiro público oficial Sr. 
Júlio Ramos Luz 

9 
Foi utilizado o tipo de licitação “maior lance 
ou oferta”? 

Art. 22, § 5º, e 
art. 45, § 1º, IV 

da Lei nº 
8.666/1993 

 Sim  

DO PAGAMENTO E DA ENTREGA DOS BENS 

10 
O pagamento foi efetuado à vista ou em 
percentual estabelecido em edital, não inferior 
a 5% 

Art. 53, § 2º da 
Lei nº 

8.666/1993 
 Sim 

Pagamentos foram 
realizados à vista 

11 
Os bens foram entregues somente após o 
pagamento integral do valor? 

  Sim 
Conforme declaração de 

recebimento assinado pelos 
arrematantes 

12 
Os recursos da alienação foram depositados 
em conta bancária específica e aplicados em 
despesas de capital?  

Art. 44 da LRF  
Em 

processo 

Até o fechamento do 4º 
bimestre, R$ 13.720,00 

ainda não havia sido 
aplicado 

DA BAIXA DOS BENS NO SISTEMA PATRIMONIAL 

13 
Os registros contábeis de baixa no ativo se 
processaram de forma regular? 

  Sim  

http://www.agronomica-sc.com.br/
https://www.leiloador.com.br/
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14 
Os bens foram baixados no registro 
patrimonial (Sistema de Patrimônio)? 

  Sim 
Algumas inconsistências 
verificadas, especificadas 

nas considerações 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O LEILÃO REALIZADO 

 

 Com a promulgação da lei nº 1.198 de 24/06/2021 que autorizou a alienação 

de equipamentos individualizados do ativo imobilizado e consequente publicação do 

edital no dia 30/06/2021, definiu-se a data de 20/07/2021 às 14 horas para arremate 

dos lotes estabelecidos, através de maior lance. Os lances puderam ser feitos 

através do site https://www.leiloador.com.br, a partir do dia 05/07/2021. 

 Dentre os bens móveis inservíveis do referido edital, inclui-se 16 lotes, e todos 

foram arrematados, com exceção do lote 5, que não obteve interessados. A saber: 

 

LOTE 01: CAMINHÃO MERCEDES BENZ L1313, ano 

1984 e modelo 1985, placas MDE 9320, RENAVAM 

550201408, cor vermelha, diesel.  

LANCE INICIAL R$ 15.900,00.  

VALOR DE ARREMATE: R$ 21.700,00. 

 

LOTE 02: VOLKSWAGEN KOMBI, ano e modelo 

2009/2010, placas MGM 7825, RENAVAM 153909501, 

cor branca, Álcool/Gasolina.  

LANCE INICIAL R$ 8.900,00.  

VALOR DE ARREMATE: R$ 20.300,00. 

 

LOTE 03: PÁ CARREGADEIRA ZL 30H, ano e modelo 

2010.  

LANCE INICIAL R$ 25.000,00.  

 

VALOR DE ARREMATE:R$ 42.400,00. 

 

 

 

https://www.leiloador.com.br/
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LOTE 04: TANQUE DE CAMINHÃO PIPA.  

LANCE INICIAL R$ 500,00.  

 

 

VALOR DE ARREMATE: R$ 1.900,00. 

 

LOTE 05: LOTE contendo cadeiras, mesas, armários, 

balcão com pia e entre outros.  

LANCE INICIAL. R$ 150,00. 

 

VALOR DE ARREMATE: SEM OFERTA. 

 

LOTE 06: LOTE DE TELEVISORES.  

LANCE INICIAL R$ 50,00.  

 

 

VALOR DE ARREMATE: R$ 50,00. 

 

LOTE 07: LOTE DE INFORMÁTICA, contendo monitores, 

teclados, CPU’s, impressoras, estabilizadores e entre 

outros.  

LANCE INICIAL R$ 100,00.  

VALOR DE ARREMATE: 650,00. 

 

LOTE 08: LOTE DE ELETRODOMÉSTICOS contendo 

geladeiras, fogões, bebedores e entre outros.  

LANCE INICIAL R$ 150,00.  

 

VALOR DE ARREMATE: R$ 450,00. 
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LOTE 09: LOTE DE AR CONDICIONADO.  

LANCE INICIAL R$ 50,00.  

 

 

VALOR DE ARREMATE: R$ 450,00. 

 

LOTE 10: LOTE DE PORTA DE VIDROS DE TAMANOS 

E ESPESSURAS DIVERSAS.  

LANCE INICIAL R$ 100,00.  

 

VALOR DE ARREMATE: R$ 300,00. 

 

LOTE 11: SUCATA DE MÁQUINA DE COSTURA.  

LANCE INICIAL R$ 30,00.  

 

 

VALOR DE ARREMATE: R$ 130,00. 

 

LOTE 12: MATERIAL HOSPITALAR contendo macas, 

cadeira de rodas, e entre outros.  

LANCE INICIAL R$ 30,00. 

 

VALOR DE ARREMATE: R$ 430,00. 

 

LOTE 13: DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E 

IMPLEMENTO AGRÍCOLA – PLANTADEIRA DE MILHO.  

LANCE INICIAL R$ 400,00.  

 

VALOR DE ARREMATE: R$ 1.500,00. 
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LOTE 14: LOTES COM DIVERSOS VASOS 

SANITÁRIOS E PIAS.  

LANCE INICIAL R$ 100,00.  

 

VALOR DE ARREMATE: R$ 300,00. 

 

LOTE 15: TRATOR MASSEY FERGUSON 4283, ano 

2010.  

LANCE INICIAL R$ 18.900,00.  

 

VALOR DE ARREMATE: R$ 55.200,00. 

 

LOTE 16: CAÇAMBA BASCULHANTE – Cor Branca, ano 

2010.  

LANCE INICIAL R$ 3.900,00. 

 

VALOR DE ARREMATE: R$ 21.700,00. 

 

 

RELATOS DOS FATOS APURADOS NAS VERIFICAÇÕES DO LEILÃO 

 

 Diante dos fatos constatados, têm-se os seguintes registros: 

 

 A alienação dos bens inservíveis realizado pela Prefeitura Municipal de 

Agronômica, através do Edital de Leilão Público nº 01/2021, deu-se por autorização 

legislativa, contemplou de forma clara e objetiva a justificativa quanto ao interesse da 

Administração Pública em alienar os bens móveis, demonstrando que os bens, face 

depreciação por intensa utilização, e ainda, desatualização mecânica e funcional, 

quando comparados a novos equipamentos atualmente oferecidos no mercado.  

 Cumpriu-se assim com o art. 17 da Lei 8.666/1993, onde diz que a alienação 

de bens da Administração Pública, exige a devida justificativa, bem como cumpriu-se 

com o art. 116 da Lei Orgânica do município que diz: “A alienação dos bens 

municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, 
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será sempre precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas... II – Quando 

móveis, dependerá de autorização legislativa e processo licitatório, dispensados este 

nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou 

quando houver interesse público relevante, justificado pelo Executivo”. 

 Por decisão do Chefe do Poder Executivo o certame licitatório foi realizado 

por um Leiloeiro Público Oficial de SC, amparado por legislação específica. Todos os 

interessados fizeram seu cadastro, e durante 15 dias foi possível enviar lances de 

forma online para arremate dos lotes. 

 Houve uma divulgação bastante expressiva do Edital de Leilão Público nº 

001/2021 através das mídias sociais e site da Prefeitura, Diário Oficial dos 

Municípios e em site público de leilão. Cumpriu-se assim com o art. 53, §4º da Lei 

8.666, que diz: “O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no 

município em que se realizará”. Os bens inservíveis também foram demonstrados 

através de fotografias no site do leilão.  

 Houve designação de comissão de avaliação de bens através do Decreto nº 

28 de 22/01/2021, que procedeu com a avaliação dos bens inservíveis, cumprindo 

assim com suas funções.  

 Os bens inservíveis foram disponibilizados para exame dos interessados na 

área do Parque de Eventos Roberto Westphal, cumprindo assim com o que dispõe o 

edital e facilitando o acesso aos interessados.  

 Foi respeitado o prazo para a realização da data final de lances para o leilão, 

pois a publicação do edital deu-se no dia 30/06/2021 a realização do leilão ocorreu 

em 20/07/2021. Cumpriu-se assim, com o art. 21, item III do §2º da Lei nº 8.666/93 

onde se estabelece o prazo mínimo de 15 dias. 

 Houve avaliação prévia dos bens, e registrada em laudo e/ou ata oficial pela 

comissão de avaliação, anexa ao processo. 

 Todos os bens foram entregues após o pagamento integral do valor, com 

exceção dos itens do lote 5 que não obteve interessados. A disponibilização dos 

bens foi realizada somente após a constatação da compensação de pagamento a 

conta da Prefeitura, sendo assim, cumpriu-se assim com o item 4.7 do respectivo 

Edital de Leilão Público nº 01/2021 que cita: “Os bens serão entregues somente 

após o pagamento integral do valor, seja em espécie ou cheque, este considerado 

após compensação bancária. (Não serão aceitos cheques de terceiros).” 
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 O edital constou da descrição minuciosa dos bens a serem vendidos, seus 

quantitativos e o local para exame dos itens. 

  Os depósitos dos recursos de alienação de ativos ocorreram em conta 

bancária específica para aplicação em despesas de capital, somando, ao final do 4º 

bimestre, o valor de R$ 167.460,00 referente a alienação em si, e R$ 506,73 

referente ao rendimento de aplicações financeiras, totalizando a quantia de R$ 

167.966,73. Apesar de o valor ainda não ter sido aplicado totalmente em despesas 

de capital ao fim do 4º bimestre do exercício (faltando R$ 13.720,00), verifica-se o 

cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal onde 

estabelece que “é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de 

bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa 

corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e 

próprio dos servidores públicos”. 

 Em relação às baixas patrimoniais no sistema, verificou-se que alguns itens já 

haviam sido baixados na ocasião do último leilão, realizado em 2016. Ademais, 

alguns outros itens não puderam ser identificados no sistema, pois não possuíam o 

número do tombamento, sendo assim, procedeu-se a baixa através de itens que 

apresentavam semelhança das características apresentadas na lei e no sistema. 

Outros itens, por apresentarem determinadas especificações que torna inviável o 

seu cadastro, não foram baixados por não integrarem o sistema patrimonial.             

 Ao término do trabalho de verificações, e diante das observações registradas 

neste relatório, bem como os aspectos legais que se julgam relevantes, verifica-se o 

cumprimento das exigências formais que revestem o certame licitatório na 

modalidade leilão. Consequentemente, não foi observado nenhum descumprimento 

de ordem legal das exigências que compõem o certame. 

             

 Agronômica/SC, 08 de outubro de 2021 

 

 

Jorge Alberto Aguiar 

Agente de Controle Interno 
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CIÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DIRETOR DE 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

                                         

___________________________ 

César Luiz Cunha 

Prefeito Municipal 

 

___________________________ 

Francisco Alexandre Duarte Neto 

Diretor do Departamento de Administração e Finanças 












































































































































