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LEILÃO No001/2019 

PRC Nº 063/2019 

 

TIPO: MAIOR LANCE POR LOTE 

 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE MARIANA/MG, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada 

Portaria nº 012, de 01 de novembro de 2018, de sua Comissão Especial designada pela Portaria nº 003, de 

01 de abril de 2019, e por seu LEILOEIRO OFICIAL FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO, inscrito na 

Junta Comercia do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o nº 445, contratado por este município para 

prestar serviços inerentes a atividade de leiloeiro oficial, através da Ata de Registro de Preço nº 063/2018, 

oriunda do processo licitatório da modalidade Pregão, deflagrado sob o nº 019/2018, do qual origina-se o 

serviço hora prestado.  

Em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal nº 3.246/2018 e Decreto Municipal nº 9.632, de 

11 de fevereiro de 2019, o Município de Mariana torna público, para conhecimento dos interessados, que 

realizará no dia 29 de maio de 2019, horário 10:00 horas, licitação na modalidade LEILÃO SIMULTÃNEO. 

Para consulta e conhecimento dos interessados, o Edital encontra-se à disposição para download no sítio 

eletrônico oficial do Município de Mariana-MG mediante acesso ao link 

http://www.pmmariana.com.br/licitacoes-sistema/pesquisa, podendo, ainda, ser retirado presencialmente 

perante a Comissão Permanente de Licitação (CPL). 

Eventuais levantamentos de dúvidas, aposição de questionamentos ou pedidos de esclarecimentos poderão 

ser realizados perante a Comissão Permanente de Licitação (CPL), com endereço no Paço Municipal Pedro 

Aleixo, estabelecido à Praça J/K, s/nº. (prédio da Prefeitura Municipal), Bairro Centro, em Mariana/MG., 

CEP: 35.420-000, durantes os dias de expediente administrativo entre os horários que compreendem às 

08:00 às 11:30 horas e às 13:00 às 17:00 horas, por intermédio do telefone (31) 3557-9055, por e-mail 

licitacaoprefeiturademariana@gmail.com, por meio do telefone/fax (37) 3242-2218 (37) 3242-2001 ou pelo 

e-mail fernandoleiloeiro@fernandoleilloeiro.com.br, estando as matérias específicas passíveis de 

apreciação sujeitas à remessa à Comissão Especial e/ou à Secretaria de Municipal de Administração. 
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1 - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente edital a alienação dos bens imóveis inservíveis, pertencentes ao Município 

de Mariana, relacionados no Anexo I deste edital, conforme expressa autorização legislativa concedida pela 

Câmara Municipal de Mariana por intermédio da Lei Municipal nº. 3.246/2018. 

1.2. Os bens doravante mencionados serão vendidos no estado e condições que se encontram, 

pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não cabendo qualquer 

reclamação posterior quanto às suas qualidades e condições intrínsecas e extrínsecas.   

1.3. As fotos constantes do site www.fernandoleiloeiro.com.br são meramente ilustrativas, sendo facultado 

aos interessados visitarem e vistoriarem os bens. 

 

2 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

2.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

presente leilão, protocolizando a respectiva manifestação até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

realização do certame, no Departamento de Documentação e Arquivo do Município de Mariana, localizado 

no primeiro andar do prédio da Prefeitura. 

2.1.1. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, o feito será suspenso, o Edital readequado 

(se for necessário) e será designada nova data para a realização do certame. 

2.1.2. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame, salvo 

tratar-se de vício de legalidade. 

 

3. DO LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO 

3.1. O leilão será realizado em duas etapas, conforme abaixo: 

3.1.1. Módulo “Online”, com início no dia 26/04/2019, com acompanhamento através do site 

www.fernandoleiloeiro.com.br.  

3.1.2. Módulo Concomitante (presencial e online, simultaneamente) com início dia 29 de maio de 2019, ás 

10 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Mariana-MG, na AV. Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro – 

Mariana-MG, na Sala da Comissão Permanente de Licitação. 

 

4. DO HORÁRIO, LOCAL E VISITAÇÃO AOS BENS 

4.1. Os bens imóveis serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao 

Município de Mariana ou ao leiloeiro qualquer responsabilidade por defeitos ou vícios de qualquer natureza, 

ou qualquer responsabilidade em realizar consertos, reparos, capina, podas, desmonte, movimentações de 

terra ou qualquer outra necessidade congênere. 

4.2. Os interessados poderão realizar visitas prévias aos imóveis a fim de se inteirarem das particularidades 

respectivas, devendo verificar as condições atuais, não podendo, após, invocar desconhecimento como 

elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do contrato, e nem 

reivindicações posteriores, sob quaisquer alegações, as fotos divulgadas são meramente ilustrativas. 

http://www.fernandoleiloeiro.com.br/
http://www.fernandoleiloeiro.com.br/
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4.2.1. Qualquer divergência entre as condições encontradas e os documentos deverão ser informadas e 

peticionadas previamente ao leiloeiro antes da data e do horário fixado para o leilão. 

4.3. Os licitantes poderão, nos dias determinados e pré-agendados realizarem visitas aos lotes, para 

vistoriar e examinar os imóveis bem como levantar as condições dos respectivos documentos. 

4.3.1. As visitas deverão ser agendadas junto a Comissão Especial, através do seu Presidente Sr. Rodrigo 

Gomes Ferreira através do telefone 31-3557-9044 ou e-mail controladoria@mariana.mg.gov.br. 

4.4. Todos os tributos e impostos que incidem sobre os imóveis que serão levados a leilão são da 

responsabilidade de seus arrematantes, devendo tais valores serem levantados com antecedência pelos 

licitantes interessados em apresentar lance, previamente ao momento designado para o leilão. 

4.5. A transferência de propriedade ocorrerá por conta e ônus do arrematante devendo ser observada a 

legislação aplicável. 

 

5. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados nominalmente ao leiloeiro em até 02 (dois) dias 

úteis anteriores à data fixada para o leilão, através do telefone/fax (37) 3242-2218 (37) 3242-2001 ou via 

INTERNET, por meio do e-mail fernandoleiloeiro@fernandoleilloeiro.com.br.  

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar do leilão todas as pessoas físicas maiores e capazes e as pessoas jurídicas 

devidamente constituídas que não se encontram em hipóteses previstas em lei de vedação à participação 

em procedimento licitatório. 

6.2. Não poderão participar empresas, pessoas físicas e o leiloeiro, dentre as quais haja dirigentes, 

gerentes, sócios que sejam servidores do Município de Mariana–MG, Administração direta e indireta, 

conforme restrição esculpida no artigo 9º, inciso III da lei 8.666/93. 

 

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO PRESENCIAL 

7.1- Tratando-se de pessoa física: 

a) CPF;  

b) Carteira de Identidade; 

c) Comprovante de endereço. 

 

7.2- Tratando-se de pessoa jurídica:  

a) Razão Social e endereço completo da sede da empresa interessada; 

b) número de inscrição no CNPJ/MF;  

c) telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato; 

d) cópia autenticada e documento original de seus atos constitutivos (contrato social, ata de assembléia, 

etc.). Se a empresa estiver representada por sócio, este deverá apresentar documento de identidade e 

comprovar capacidade para contrair obrigações em nome da sociedade. 

mailto:fernandoleiloeiro@fernandoleilloeiro.com.br
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e) Documento original de identidade com foto de seu sócio-administrador (RG, CNH ou carteira funcional 

com valor de documento oficial); 

f) Tratando-se de representação por meio de preposto, além do documento de identidade deste, deverá ser 

apresentada, em via original e com firma reconhecida, procuração com poderes específicos para 

arrematação em nome da sociedade. 

7.4- Em ambos os casos, o arrematante (pessoa física ou jurídica) deverá encaminhar os documentos ao 

leiloeiro oficial por meio digitais para fins de validade do ato de arrematação. 

7.5- O leiloeiro deverá encaminhar à Comissão de Licitação toda a documentação do(s) arrematante(s) para 

fins de análise e manifestação acerca da validade e legitimidade dos mesmos. 

7.6- Após a análise da comunicação de licitação este comunicará ao leiloeiro acerca da conclusão analítica, 

validando os documentos ou não. 

7.7-. Todos os interessados deverão realizar cadastro básico e prévio na plataforma digital onde será 

realizado o apregoamento, devendo informar no caso de pessoa física seu nome completo, endereço, CPF, 

RG, telefone de contato, e e-mail.  

7.8- Já no caso de pessoa jurídica as interessadas deverão realizar cadastro básico e prévio na plataforma 

digital onde será realizado o apregoamento, devendo informar razão social, endereço, CNPJ, Inscrição 

Estadual, telefone de contato, e e-mail.  

 

8. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO ONLINE 

8.1. Os interessados poderão participar do presente leilão também por meio da internet, sendo os lances 

encaminhados por meio do portal www.fernandoleiloeiro.com.br. 

8.2. Para a participação do leilão, por meio do portal www.fernandoleiloeiro.com.br, os interessados deverão 

encaminhar os devidos documentos para ativação do cadastro conforme normas do site. 

8.3. Os interessados deverão cadastrar-se no portal www.fernandoleiloeiro.com.br, onde receberão a chave 

de acesso. 

8.3.1. Todos os procedimentos para o referido cadastro estarão no site, podendo os interessados contar 

também com suporte do leiloeiro em horário comercial pelo telefone (37)3242-2218 / (37) 3242-2001. 

8.4. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de recusa do 

leiloeiro, por qualquer ocorrência, tais como, quedas ou falhas no sistema, da conexão de internet, linha 

telefônica ou quaisquer outras ocorrências, posto que a internet e o site do leiloeiro são apenas facilitadores 

de oferta. 

8.4.1. Ao optar por esta forma de participação no leilão, o interessado assume os riscos oriundos de falhas 

ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação a esse respeito. 

8.4.2. Caso ocorra fato previsto no item 8.4, será dada preferência de arrematação aos licitantes presentes. 

8.5. Na sucessão de lances no leilão online, a diferença entre os valores ofertados (incremento) não poderá 

ser inferior à quantia fixa no portal. 

 

http://www.fernandoleiloeiro.com.br/
http://www.fernandoleiloeiro.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA 

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

 

 
 

  

9. DOS PROCEDIMENTOS PARA O LEILÃO 

9.1. Não serão admitidos lances iniciais inferiores aos valores dos bens fixados no Anexo I deste Edital. 

9.2. Os valores apresentados no Anexo I deste edital não correspondem ao valor mínimo de venda previsto 

pelo Comitente/Vendedor, devendo o valor final apurado para cada lote do leilão passar por 

homologação/aceitação do Comitente. 

9.3. Os bens serão leiloados por lote, podendo ser reiniciado o procedimento para o lote que não obtiver 

lances em primeira chamada. 

9.3.1. Caso o bem não receba oferta até a finalização da sessão presencial, o mesmo ficará disponível para 

recebimento de ofertas no site do leiloeiro até às 19:00 horas do mesmo dia. 

9.4. Os lances poderão ser ofertados pessoalmente no leilão presencial e por meio do site 

www.fernandoeiloeiro.com.br. 

9.5. O lote será arrematado pelo participante que ofertar o maior lance, desde que seu lance seja 

homologado pelo comitente. 

9.6. O leiloeiro registrará todos os lances e, caso o melhor lance não seja efetivamente homologado, será 

considerada a melhor oferta imediatamente inferior. 

9.7. É proibido ao arrematante, ceder, permutar, vender ou negociar, sob qualquer forma, o bem arrematado 

antes da retirada do mesmo no prazo estabelecido no item 8. 

9.8. Após encerrada a fase de lances e proclamado o vencedor não será alterado o arrematante. 

9.9. O arrematante que for proclamado vencedor e não efetuar o pagamento do bem arrematado e da 

comissão do vendedor sofrerá as sanções jurídicas e administrativas previstas no item 9 deste ato 

convocatório. 

9.10. No caso de descumprimento das obrigações contraídas pelo arrematante, como envio de documentos 

ou inadimplência, passará ao segundo colocado nos lances o direito de arrematação do bem, sem prejuízo 

das medidas judiciais cabíveis e aplicáveis ao arrematante inadimplente. 

9.11. Aplicar-se-á sucessivamente o mesmo critério em caso de demais ocorrências de inadimplência por 

parte dos arrematantes; 

9.12. Serão observados e investigados eventuais casos de conluio entre os licitantes, em especial os casos 

de ofertas de lances discrepantes entre si, e muito acima do valor classificado em segundo lugar, que 

manifestarem desinteresse e na manutenção da proposta ou não cumprirem as obrigações contraídas, 

visando frustrar o caráter competitivo do certame, neste caso o município poderá acionar o licitante 

criminalmente com fulcro no artigo 90 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.13. Na hipótese prevista no item 9.10 será garantido ao segundo colocado o mesmo prazo para efetuar o 

pagamento referente ao bem arrematado e a comissão do leiloeiro 
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9.14. Toda forma de manipulação, acordo, combinação ou fraude por parte dos licitantes ou qualquer outra 

pessoa que prejudique o leilão, principalmente à combinação de lances e/ou propostas, será 

imediatamente comunicado a Autoridade Policial e ao Ministério Público, para que tomem as devidas 

medidas pertinentes, como previsto no artigo 90 a 95 Lei 8.666/93: 

(...) 

Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, 

para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa 

(...) 

Art. 93.  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

(...) 

Art. 95.  Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, 

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, 

em razão da vantagem oferecida. 

 

10. DO PAGAMENTO DOS BENS ARREMATADOS: 

10.1 – Deverá o arrematante prestar caução por meio de dois cheques nominais, a favor do Município de 

Mariana referente ao valor da arrematação e para o Leiloeiro Oficial à título de comissão. 

I. Não é permitida a utilização do FGTS, de financiamento imobiliário e nem de cartas de crédito para 

adquirir imóveis no leilão. 

10.1.1 – O pagamento dos imóveis pelos adquirentes se dará da seguinte forma: 

 

O pagamento do montante condizente a cada arrematação poderá ser dividido em entrada de 50% 

(cinquenta por cento) do valor total mais 20 (vinte) parcelas, no máximo, vencíveis a cada 30 (trinta) dias. 

10.1.2- Os prazos para pagamento da entrada, assim como para quitação à vista, serão definidos por meio 

do Edital do respectivo procedimento licitatório conforme casos abaixo: 

a) A entrada e o pagamento à vista serão realizados mediante transferência bancária eletrônica ou 

depósito presencial (boca do caixa) em conta bancária sob titularidade do Município de Mariana, Banco 

do Brasil, na seguinte conta:  

- AGENCIA 2279-9; CONTA CORRENTE 98638-0. 
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 b) As parcelas, em caso de divisão do montante total, serão quitadas por meio da utilização de guias 

próprias expedidas pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

c) Se o arrematante optar por pagar o valor do bem à vista, ser-lhe-á concedido o desconto de 10% (dez por 

cento) calculado sobre o montante total. 

 d) A quitação da comissão condizente aos serviços prestados pelo leiloeiro será realizada na forma e no 

prazo indicados do edital do leilão, cuja vinculação obriga o arrematante a arcar com o respectivo 

pagamento sem qualquer possibilidade de inclusão do Município de Mariana como responsável solidário ou 

subsidiário, não incidindo o desconto indicado na alínea “c” acima sobre a taxa de remuneração ora 

discutida equivalente a 3% (três por cento) do valor efetivamente arrematado, conforme autoriza o art. 24 do 

Decreto-Lei nº. 21.981/1932. 

 e) Na hipótese de atraso na quitação de qualquer parcela, o valor devido será acrescido de juros, multas e 

correção monetária nos moldes da Lei Complementar Municipal nº. 007/2001 (Código Tributário Municipal). 

 f) A ausência de pagamento da entrada ou de 03 (três) parcelas, consecutivas ou não, implicará nos 

desfazimento da arrematação e todos os atos decorrentes, inclusive a cessão de posse, perdendo o 

arrematante a favor do Município de Mariana os valores por si investidos, conforme autoriza o art. 53, § 2º 

da Lei nº. 8.666/93. 

g)Caso seja desfeita a cessão de posse por falta de pagamento nas condições indicadas no Decreto 

Municipal nº. 9.639/2019, todas as benfeitorias porventura realizadas ficarão incorporadas ao imóvel, sem 

qualquer possibilidade de retenção pelo arrematante ou concessão de indenização pelo Município de 

Mariana. 

 h) As parcelas vencidas e não quitadas, observadas as situações previstas no Decreto Municipal nº. 

9.639/2019, serão inscritas em dívida ativa pela Secretaria Municipal de Fazenda no prazo e na forma 

determinados pela Lei Complementar Municipal nº. 007/2001 (Código Tributário Municipal) para fins de 

cobrança por meio de Ação de Execução Fiscal ou protesto cartorário mediante observação das ordens 

dispostas no Decreto Municipal nº. 9.395/2018. 

i) A Secretaria Municipal de Fazenda, por força do Decreto Municipal nº. 9.632/2019, e obrigada a 

acompanhar as quitações de cada arrematação até o seu termo final, assim como a cumprir as diligências 

indicadas no § 9º acima mediante envio das Certidões de Dívida Ativa à Procuradoria Geral do Município 

para as providências legais cabíveis. 

j) No prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a quitação da entrada, o arrematante deverá 

apresentar à Procuradoria Geral do Município, mediante requerimento escrito e protocolizado perante o 

Departamento de Documentação e Arquivo, cópia dos seguintes documentos para a expedição do 

instrumento contratual particular para a cessão de posse do imóvel: 

 a) Carteira de Identidade; 
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b) CPF; 

c) Comprovante de residência expedido no máximo a 90 (noventa) dias; 

d) Certidão de Casamento expedida no máximo a 90 (noventa) dias, se casado for; 

e) Carta de arrematação; 

f) Comprovante de quitação da entrada de 50% (cinqüenta) por cento do valor total do bem. 

Obs.: - Na hipótese do arrematante ser casado sob os regimes de comunhão parcial ou universal de bens, 

o seu cônjuge deverá obrigatoriamente apresentar os documentos listados nas alíneas “a” e “b” da alínea “j” 

acima, além de figurar como signatário do instrumento particular de cessão de posse. 

10.1.2 – A lavratura da escritura ocorrerá somente após o pagamento integral da arrematação. Não é 

permitida a utilização do FGTS, de financiamento imobiliário e nem de cartas de crédito para adquirir 

imóveis no leilão. 

10.2 – Cabe ao arrematante o pagamento integral de mais 3% (três por cento) devidos ao Leiloeiro pago no 

ato, a vista, por meio de cheque nominal em favor do Leiloeiro. Em caso de sustação ou devolução do 

cheque por parte do arrematante, seja por insuficiência de fundo ou outros, o mesmo será encaminhado, 

para as providencias jurídicas, uma vez que cabe ao leiloeiro a cobrança de 15% do valor arrematado a 

título de multa, mais 3% (três por cento) de comissão, conforme artigo 39, capítulo II, decreto nº 21.981. 

10.3 – É imprescindível que o arrematante identifique no verso dos cheques o número do(s) lote(s) a que se 

refere o pagamento. 

10.4 – Sendo vencedor o lance ofertado pela internet, o arrematante deverá efetuar o pagamento do lance 

ofertado juntamente com a comissão após a realização do leilão presencial através de depósito em conta a 

ser informada pelo leiloeiro.   

10.5 – As Notas de Arrematação serão emitidas em nome do arrematante, não cabendo alteração de 

titularidade após a confirmação do lance. 

10.5.1 – A emissão de Nota de Arrematação em nome de terceiros só poderá ser aceita mediante a 

apresentação de autorização por escrito, devidamente assinada, com firma reconhecida e documentos do 

mesmo, CPF e RG, autenticados em cartório apresentados antes da realização do leilão presencial. 

10.5.2 – Para arrematações via internet a nota de arrematação será emitida em nome do próprio 

arrematante, não cabendo alteração de titularidade, uma vez que o cadastro é único e intransferível.  

10.6 - Os cheques substituídos (caução) pela guia de arrecadação quitada, devidamente autenticada pelo 

banco, serão cancelados e ficarão à disposição do arrematante por 30 (trinta) dias para retirada no 

escritório do leiloeiro no endereço (Rua Idalina Dornas, nº 13, Bairro Universitário, Itaúna/MG, CEP 35.681-

156). Após este prazo, os cheques serão destruídos. Caso haja necessidade de devolução do cheque ao 

emitente dentro do prazo, será cobrada a taxa de envio pelos correios no valor de R$ 1,30 sendo carta 

simples ou via carta registrada no valor de R$ 7,70. O arrematante isenta o leiloeiro de qualquer 

responsabilidade sobre o cheque após o prazo mencionado. 
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10.7- Após a arrematação consumada não será aceita a desistência total ou parcial do arrematante, sob 

pena de infringir o Artigo 335 do Código Penal Brasileiro. O arrematante ficará responsável pelo pagamento 

total dos lotes arrematados e só se procederá a entrega de qualquer bem após o pagamento de todos. 

10.8- Se transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e os depósitos não forem efetivados pelo 

arrematante, este será considerado desistente e a venda será cancelada.  Nesse caso, os valores 

oferecidos em caução cheque ou dinheiro deram a seguinte destinação: 

* Valor de 15% (quinze por cento) do valor do lance vencedor: será recolhido ao Contratante a título de 

multa; 

* Valor de 3% (três por cento) do valor do lance vencedor: será utilizado para pagamento da comissão do 

leiloeiro, conforme artigo 24 do Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932. 

 

11. DA ATA 

11.1. Após os tramites do Leilão, será lavrado Ata, na qual figurará os bens vendidos, bem como a 

correspondente identificação dos arrematantes dos arrematantes com nome completo, CPF, RG, e 

endereço e em especial os fatos relevantes. 

 

12. DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM ARREMATADO 

12.1 – Os documentos para transferência de propriedade do objeto do leilão poderão ser retirados pelo 

arrematante perante a Coordenadoria de Regularização Fundiária do Município de Mariana somente após a 

quitação integral do bem arrematado, seja à vista ou por meio de parcelamento, inclusive a Comissão 

devida ao Leiloeiro, conforme estabelecido art. 5º, § 1º do Decreto Municipal nº. 9.632/2019. 

12.1.1 - Caso o arrematante tenha comprado mais de um imóvel, a transferência de propriedade de cada 

bem será realizada após a quitação individual e integral.  

12.2 - A entrega de bens ou documentos de transferência a terceiros, assim como a assinatura de eventuais 

instrumentos contratuais ou escrituras, poderão ser realizadas desde que previamente autorizado pelo 

Município de Mariana e desde que o interessado apresente procuração pública com poderes específicos 

para tanto, sob única e integral responsabilidade do arrematante. 

12.3 - A Coordenadoria de Regularização Fundiária providenciará a expedição dos documentos de 

transferência de propriedade previstos na legislação perante o tabelionato competente, ficando sob encargo 

do arrematante, sem a possibilidade de inclusão do Município de Mariana como responsável solidário ou 

subsidiário, a quitação de todas as despesas cartorárias condizentes ao registro do imóvel por si 

arrematado durante o leilão. 

12.4 - Constituem obrigações do arrematante o fornecimento de quaisquer tipos de documentos ou 

informações solicitados pelo Município de Mariana ou pelo tabelionato local, assim as assinaturas dos 

documentos porventura necessários, para a formalização de registro cartorário pretendido. 

12.5 - A eventual pendência de documentos por parte do arrematante suspenderá os trâmites de 

transferência de propriedade até que o mesmo cumpra as diligências e apresentações que lhe são cabíveis. 
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12.6 - Constitui responsabilidade do Leiloeiro somente a expedição da Nota de Venda em Leilão (Nota de 

Arrematação) que será entregue ao arrematante e, a mesma possui fé pública, sendo documento hábil para 

a devida comprovação de aquisição com compromisso de pagamento. 

12.7 - Em qualquer hipótese não cabe ao arrematante, especialmente no que diz respeito à transferência de 

bem imóvel, pleitear pagamentos de despesas ou indenizações em desfavor do Município de Mariana. 

12.8 - No prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a finalização da quitação do valor total do 

imóvel, com a correspondente confirmação pela Secretaria Municipal de Fazenda, o Município de Mariana, 

por meio do Departamento de Regularização Fundiária, iniciará os procedimentos cartorários para 

transferência de propriedade do imóvel alienado, conforme disposto no art. 5º, § 1º do Decreto Municipal nº. 

9.632/2019. 

12.9 - O arrematante fica obrigado após o início dos procedimentos cartórios indicados no item 12.8 acima, 

a finalizar no prazo máximo de 30 (trinta) dias o registro do imóvel arrematado, podendo o mesmo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante prévia justificativa e autorização por parte da 

Coordenadoria de Regularização Fundiária. 

 

13- DAS SANÇÕES:  

13.1. O licitante/arrematante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver o lance 

final, falhar ou fraudar na execução do contrato, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, assegurado o direito prévio ao contraditório e ampla defesa. 

13.2. A licitante/arrematante ficará sujeita às seguintes penalidades, previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 

8.666/93, a saber: 

I - por atraso injustificado na transferência do bem: 

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do bem arrematado, por dia de atraso, até o limite de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor total da compra, cobrada por via executiva, como dívida líquida e certa nos 

termos do Art. 585, Inciso II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das perdas, danos e lucros 

cessantes e do processo criminal (Art. 171, caput e Art. 335, ambos do Código Penal). 

II - pela inexecução total ou parcial da retirada do bem arrematado, garantida a defesa prévia: 

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

13.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Cabe ao arrematante a quitação de todos os débitos existentes necessários para regularização dos 

bens, quando for o caso, não cabendo ao Município de Mariana e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade. 
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14.2. As fotos dos bens disponibilizados no site do leiloeiro, bem como as imagens de vídeo que serão 

exibidas por ocasião do leilão, são recursos meramente ilustrativos, com o objetivo de ajudarem na 

participação dos licitantes. Assim sendo, a manifestação de interesse na arrematação de qualquer lote só 

deve se dar após visitação física para aferição das condições reais dos bens. 

14.3. Nenhuma alegação de desconhecimento será aceita pelo Município de Mariana como justificativa 

capaz de eximir o arrematante de suas obrigações, nem de sofrer a imposição das penalidades porventura 

cabíveis. 

14.4. A participação do licitante neste leilão importa no conhecimento e aceitação das normas deste edital. 

14.5. 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. 

14.6. O imóvel será vendido no estado de ocupação e conservação em que se encontram, ficando a cargo e 

ônus do arrematante no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o término dos procedimentos registrais 

de transferência de propriedade, proceder ao requerimento administrativo perante a Secretaria Municipal de 

Fazenda para inscrição do imóvel por si adquirido para fins de tributação do Imposto Territorial Predial 

Urbano (IPTU). 

14.7. É expressamente vedado ao arrematante, até o término de quitação do parcelamento e a 

correspondente formalização de registro cartorário sob sua titularidade, transferir ou ceder a posse do 

imóvel por si arrematado a terceiros. 

14.7. O Município de Mariana não reconhecerá quaisquer reclamações de terceiros com quem futuramente 

o adquirente venha a transacionar o imóvel arrematado. 

14.8. O adquirente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados. 

14.9. Fica reservado ao Município de Mariana e ao Leiloeiro, o direito de incluir, retirar/excluir, 

desdobrar ou reunir em lotes, a seus exclusivos critérios ou necessidades quaisquer dos bens 

descritos no presente Edital até a homologação do leilão. 

14.10. A licitação não importa necessariamente em proposta de venda por parte do Município de Mariana, 

podendo revogá-la em defesa do interesse público ou anulá-la, se nela houver irregularidade, no todo ou em 

parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para 

recebimento de propostas. 

14.11. Ao participar do certame, o arrematante expressamente declara conhecer o inteiro teor da Lei 

Municipal nº. 3.246/2018 e do Decreto Municipal nº. 9.632/2019, assim como todas as obrigações dispostas 

em seus conteúdos, não podendo descumpri-las, a qualquer época ou tempo, sob a justificativa de 

desconhecimento. 

14.12. Ficam inclusas no presente instrumento ediatlício as ordens dispostas na Lei Municipal nº. 

3.246/2018 e no Decreto Municipal nº. 9.632/2019 ainda que expressamente não indicadas. 

14.13. É reservado o direito de corrigir informações incorretas por motivos de erros gráficos. 
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14.14. Fazem parte integrante deste edital: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS INSERVÍVEIS – DESCRIÇÃO, VALORES, CERTIDÕES E 

AVALIAÇÕES 

ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO 

ANEXO IV – PORTARIA– COMISSÃO ESPECIAL 

ANEXO V – MAPA GEOGRÁFICO DOS IMÓVEIS 

ANEXO VI – LEI MUNICÍPIAL Nº 3.246, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 

ANEXO VII – DECRETO MUNICIPAL Nº 9.632, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

 

 

Mariana, 23 de Abril de 2019 

 

 

 

 

Marcelle Roberto Soares 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊRNCIA 
 

01 – DO OBJETO 
 
Realização de leilão público para alienação de bens imóveis, não utilizado, pertencentes ao patrimônio do 
Município de Mariana-MG, conforme especificações descritas no TERMO DE REFERENCIA. 
 
1.1 – O objeto desse TERMO DE REFERÊNCIA é estabelecer os parâmetros para realização de Leilão com 
objetivo de alienar 14 (quatorze) lotes localizados no Bairro Jardins Santana, nesta cidade. 
 
02 – DA JUSTIFICATIVA / DA FINALIDADE 
 
Conforme a Lei n°. 8.666/93 é garantido ao ente publico a prerrogativa de alienar seus bens, utilizando-se 
da modalidade Leilão. 
Sendo assim de acordo com a Lei Municipal 3246/18, serão alienados lotes diversos para fins de 
arrecadação de valores de modo a permitir a elevação das receitas municipais e a destinação de imóveis 
para a construção de moradias ou a instalação de pontos comerciais pelos possíveis adquirentes, 
considerando que atualmente os referidos bens não estão sendo utilizados e não há nenhuma previsão ou 
expectativa de utilização pela Administração Pública Municipal. 
 
03 – DAS ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 – ETAPAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DO LEILÃO A CARGO DO LEILOEIRO 
ANTERIORMENTE CONTRATADO. 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:O leilão deverá ser realizado simultaneamente por meio eletrônico e 

presencial mediante condução por Fernando Caetano Moreira Filho, leiloeiro registrado na Junta Comercial 

do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o nº. 445 e contratado pelo Município de Mariana por meio da 

Ata de Registro de Preços nº. 063/2018 (Pregão Presencial nº. 019/2018 – PRC nº. 062/2018), sendo que o 

Município poderá a seu critério leiloar a quantidade de lotes indicada no art. 1º da Lei Municipal nº. 

3.246/2018, de forma total ou parcial, sendo a última mediante divisão em diversos procedimentos 

licitatórios. 

 3.1.1 - O pagamento do montante condizente a cada arrematação poderá ser dividido em entrada de 50% 
(cinquenta por cento) do valor total mais 20 (vinte) parcelas, no máximo, vencíveis a cada 30 (trinta) dias. 

 3.1.2- Os prazos para pagamento da entrada, assim como para quitação à vista, serão definidos por meio 
do Edital do respectivo procedimento licitatório conforme casos abaixo: 

a) A entrada e o pagamento à vista serão realizados mediante transferência bancária eletrônica ou 
depósito presencial (boca do caixa) em conta bancária sob titularidade do Município de Mariana, Banco 
do Brasil,na seguinte conta:  

- Agencia 2279-9; Conta Corrente 98638-0. 

b) - As parcelas, em caso de divisão do montante total, serão quitadas por meio da utilização de guias 
próprias expedidas pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

c) - Se o arrematante optar por pagar o valor do bem à vista, ser-lhe-á concedido o desconto de 10% (dez 
por cento) calculado sobre o montante total. 

 d) A quitação da comissão condizente aos serviços prestados pelo leiloeiro será realizada na forma e no 
prazo indicados do edital do leilão, cuja vinculação obriga o arrematante a arcar com o respectivo 
pagamento sem qualquer possibilidade de inclusão do Município de Mariana como responsável solidário ou 
subsidiário, não incidindo o desconto indicado na alínea “c” acima sobre a taxa de remuneração ora 
discutida equivalente a 3% (três por cento) do valor efetivamente arrematado, conforme autoriza o art. 24 do 
Decreto-Lei nº. 21.981/1932. 
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e) Na hipótese de atraso na quitação de qualquer parcela, o valor devido será acrescido de juros, multas e 
correção monetária nos moldes da Lei Complementar Municipal nº. 007/2001 (Código Tributário Municipal). 

f) A ausência de pagamento da entrada ou de 03 (três) parcelas, consecutivas ou não, implicará nos 
desfazimento da arrematação e todos os atos decorrentes, inclusive a cessão de posse, perdendo o 
arrematante a favor do Município de Mariana os valores por si investidos, conforme autoriza o art. 53, § 2º 
da Lei nº. 8.666/93. 

g) Caso seja desfeita a cessão de posse por falta de pagamento nas condições indicadas no Decreto 
Municipal nº. 9.639/2019, todas as benfeitorias porventura realizadas ficarão incorporadas ao imóvel, sem 
qualquer possibilidade de retenção pelo arrematante ou concessão de indenização pelo Município de 
Mariana. 

h) As parcelas vencidas e não quitadas, observadas as situações previstas no Decreto Municipal nº. 
9.639/2019, serão inscritas em dívida ativa pela Secretaria Municipal de Fazenda no prazo e na forma 
determinados pela Lei Complementar Municipal nº. 007/2001 (Código Tributário Municipal) para fins de 
cobrança por meio de Ação de Execução Fiscal ou protesto cartorário mediante observação das ordens 
dispostas no Decreto Municipal nº. 9.395/2018. 

i) A Secretaria Municipal de Fazenda obrigada a acompanhar as quitações de cada arrematação até o seu 
termo final, assim como a cumprir as diligências indicadas no § 9º acima mediante envio das Certidões de 
Dívida Ativa à Procuradoria Geral do Município para as providências legais cabíveis, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº. 9.639/2019. 

j) No prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a quitação da entrada, o arrematante deverá 
apresentar à Procuradoria Geral do Município, mediante requerimento escrito e protocolizado perante o 
Departamento de Documentação e Arquivo, cópia dos seguintes documentos para a expedição do 
instrumento contratual particular para a cessão de posse do imóvel: 

a) Carteira de Identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante de residência expedido no máximo a 90 (noventa) dias; 

d) Certidão de Casamento expedida no máximo a 90 (noventa) dias, se casado for; 

e) Carta de arrematação; 

f) Comprovante de quitação da entrada de 50% (cinquenta) por cento do valor total do bem. 

 

Obs.: - Na hipótese do arrematante ser casado sob os regimes de comunhão parcial ou universal de bens, 
o seu cônjuge deverá obrigatoriamente apresentar os documentos listados nas alíneas “a” e “b” da alínea “j” 
acima, além de figurar como signatário do instrumento particular de cessão de posse. 

 

4 - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 - O serviço principal poderá ser realizado na Prefeitura Municipal de Mariana-MG, em ambiente virtual 

ou em local a ser indicado pelo contratante. 
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05 - DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 – O regime de execução é indireto, nos termos do inciso VIII do art. 6° da Lei de Licitações, sendo a 

fiscalização do serviço deste termo, a cargo do titular da Secretaria Municipal de Administração, que 

promoverá o acompanhamento e fiscalização da execução, bem como, a aceitação do mesmo. 
 

6-  DO ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
6.1 É integrante do presente Termo, o anexo a seguir constando a descrição detalhada dos lotes bem como 
seus valores de inicio para o leilão conforme abaixo: 
 

LOTE 1-Lote de terreno nº. 28 (vinte e oito), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total de 
670,00 m² (seiscentos e setenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7838, livro 2-RG, perante 
o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Praça II por 
11,17 m (onze metros e dezessete centímetros), pela esquerda com o lote nº. 27 (vinte e sete) por 40 m 
(quarenta metros), pelos fundos com área verde por 22,34 m (vinte e dois metros e trinta e quatro 
centímetros) e pela direita com o lote nº. 29 (vinte e nove) por 40 m (quarenta metros), cujo valor médio 
apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o 
montante de R$ 167.169,00 (cento e sessenta e sete mil cento e sessenta e nove reais); 

LOTE 2- Lote de terreno nº. 29 (vinte e nove), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total de 
670,00 m² (seiscentos e setenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7839, livro 2-RG, perante 
o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Praça II por 
11,17 m (onze metros e dezessete centímetros), pela esquerda com o lote nº. 28 (vinte e oito) por 40 m 
(quarenta metros), pelos fundos com área verde por 22,34 m (vinte e dois metros e trinta e quatro 
centímetros) e pela direita com o lote nº. 30 (trinta) por 40 m (quarenta metros), cujo valor médio apurado 
mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante 
de R$ 167.169,00 (cento e sessenta e sete mil cento e sessenta e nove reais); 

LOTE 3- Lote de terreno nº. 30 (trinta), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total de 580,00 
m² (quinhentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7840, livro 2-RG, perante o 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Praça II por 
12 m (doze metros), pela esquerda com o lote nº. 29 (vinte e nove) por 40 m (quarenta metros), pelos 
fundos com área verde por 17 m (dezessete metros) e pela direita com o lote n º. 31 (trinta e um) por 40 m 
(quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no 
primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 142.114,50 (cento e quarenta e dois mil cento e 
quartoze reais e cinquenta centavos); 

LOTE 4- Lote de terreno nº. 47 (quarenta e sete), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total 
de 1.120,80 m² (mil cento e vinte vírgula oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7857, 
livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente 
com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e dezenove centímetros quadrados), pela esquerda com o lote nº. 
48 (quarenta e oito) por 52 m (cinquenta e dois metros), pelos fundos com os lotes nº. 20, 21 e área verde, 
sendo com o lote nº. 20 (vinte) por 06 m (seis metros), com o lote nº. 21 (vinte e um) por 2,50 m (dois 
metros e cinquenta centímetros) e com área verde por 29 m (vinte e nove metros), totalizando 35 m (trinta e 
cinco metros) e pela direita com o lote n º. 46 (quarenta e seis) por 47,30 m (quarenta e sete metros e trinta 
centímetros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro 
semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 274.572,00 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e 
setenta e dois reais); 

LOTE 5 - Lote de terreno nº. 48 (quarenta e oito), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total 
de 1.129,50 m² (mil cento e vinte e nove vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 
7858, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela 
frente com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e dezenove centímetros), pela esquerda com o lote nº. 49 
(quarenta e nove) por 52 m (cinquenta e dois metros), pelos fundos com área verde por 33,24 m (trinta e 
três metros e vinte e quatro centímetros) e pela direita com o lote n º. 47 (quarenta e sete) por 52 m 
(cinquenta e dois metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas 
no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 276.660,00 (duzentos e setenta e seis mil 
seiscentos e sessenta reais); 
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LOTE 6 - Lote de terreno nº. 49 (quarenta e nove), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 1.129,50 m² (mil cento e vinte e nove vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a 
matrícula nº. 7859, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, 
confrontando pela frente com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e dezenove centímetros), pela esquerda 
com o lote nº. 50 (cinquenta) por 52 m (cinquenta e dois metros), pelos fundos com área verde por 33,24 m 
(trinta e três metros e vinte e quatro centímetros) e pela direita com o lote n º. 48 (quarenta e oito) por 52 m 
(cinquenta e dois metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas 
no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 276.660,00 (duzentos e setenta e seis mil 
seiscentos e sessenta reais); 

LOTE 7- Lote de terreno nº. 51 (cinquenta e um), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total 
de 1.129,50 m² (mil cento e vinte e nove vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 
7861, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela 
frente com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e dezenove centímetros), pela esquerda com o lote nº. 52 
(cinquenta e dois) por 52 m (cinquenta e dois metros), pelos fundos com área verde por 33,24 m (trinta e 
três metros e vinte e quatro centímetros) e pela direita com o lote n º. 50 (cinquenta) por 52 m (cinquenta e 
dois metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro 
semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 276.660,00 (duzentos e setenta e seis mil seiscentos e 
sessenta reais); 

LOTE 8 - Lote de terreno nº. 52 (cinquenta e dois), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 864,50 m² (oitocentos e sessenta e quatro vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a 
matrícula nº. 7862, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, 
confrontando pela frente com a Praça IV por 10,00 m (dez metros), pela esquerda com os lotes nº. 59, 58, 
57 e 56, sendo com o lote nº. 59 (cinquenta e nove) por 18,57 m (dezoito metros e cinquenta e sete 
centímetros), com o lote nº. 58 (cinquenta e oito) por 14,43 m (quartoze metros e quarenta e três 
centímetros), com o lote nº. 57 por 13,14 m (treze metros e quartoze centímetros) e com o lote nº. 56 
(cinquenta e seis) por 6,28 m (seis metros e vinte e oito centímetros), pelos fundos com área verde por 
23,70 m (vinte metros e setenta centímetros) e pela direita com o lote n º. 51 (cinquenta e um) por 52 m 
(cinquenta e dois metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas 
no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 211.845,00 (duzentos e onze mil oitocentos e 
quarenta e cinco reais); 

LOTE 09 - Lote de terreno nº. 53 (cinquenta e três), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 480,00 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7863, livro 2-
RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a 
Rua D por 12 m (doze metros), pela esquerda com Acesso 01 por 40 m (quarenta metros), pelos fundos 
com área verde por 12 (doze metros) e pela direita com o lote n º. 54 (cinquenta e quatro) por 40 m 
(quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no 
primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 147.030,00 (cento e quarenta e sete mil e trinta 
reais); 

LOTE 10- Lote de terreno nº. 54 (cinquenta e quatro), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 480,00 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7864, livro 2-
RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a 
Rua D por 12 m (doze metros), pela esquerda com lote nº. 53 (cinquenta e três) por 40 m (quarenta metros), 
pelos fundos com área verde por 12 (doze metros) e pela direita com o lote n º. 55 (cinquenta e cinco) por 
40 m (quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas 
no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 147.030,00 (cento e quarenta e sete mil e trinta 
reais); 

LOTE 11 - Lote de terreno nº. 55 (cinquenta e cinco), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 480,00 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7865, livro 2-
RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a 
Rua D por 12 m (doze metros), pela esquerda com o lote nº. 54 (cinquenta e quatro) por 40 m (quarenta 
metros), pelos fundos com área verde por 12 m (doze metros) e pela direita com o lote n º. 56 (cinquenta e 
seis) por 40 m (quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações 
realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 137.430,00 (cento e trinta e sete mil 
quatrocentos e trinta reais); 
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LOTE 12- Lote de terreno nº. 56 (cinquenta e seis), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 479,40 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7866, livro 2-
RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a 
Rua D por 12,10 m (doze metros e 10 centímetros), pela esquerda com o lote nº. 55 (cinquenta e quatro) 
por 40 m (quarenta metros), pelos fundos com área verde/lote nº. 52 (cinquenta e dois), sendo com área 
verde por 06 m (seis metros) e com o lote nº. 52 (cinquenta e dois) por 6,28 m (seis metros e vinte e oito 
centímetros), totalizando 12,28 m (doze metros e vinte e oito centímetros) e pela direita com o lote n º. 57 
(cinquenta e sete) por 38,50 m (trinta e oito metros e cinquenta centímetros), cujo valor médio apurado 
mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante 
de R$ 137.025,00 (cento e trinta e sete mil e vinte e cinco reais); 

LOTE 13- Lote de terreno nº. 57 (cinquenta e sete), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 480,50 m² (quatrocentos e oitenta vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a matrícula 
nº. 7867, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando 
pela frente com a Rua D por 12,90 m (doze metros e noventa centímetros), pela esquerda com o lote nº. 56 
(cinquenta e seis) por 38,50 m (trinta e oito metros e cinquenta centímetros), pelos fundos com o lote nº. 52 
(cinquenta e dois) por 13,14 m (treze metros e quartoze centímetros) e pela direita com o lote n º. 58 
(cinquenta e oito) por 36 m (trinta e seis metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 
(três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 137.460,00 (cento e 
trinta e sete mil quatrocentos e sessenta reais); 

LOTE 14 - Lote de terreno nº. 58 (cinquenta e oito), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 479,50 m² (quatrocentos e setenta e nove vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a 
matrícula nº. 7868, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, 
confrontando pela frente com a Rua D por 14 m (quartoze metros), pela esquerda com o lote nº. 57 
(cinquenta e sete) por 36 m (trinta e seis metros), pelos fundos com o lote nº. 52 (cinquenta e dois) por 
14,43 m (quartoze metros e quarenta e três centímetros) e pela direita com o lote n º. 59 (cinquenta e nove) 
por 32,50 m (trinta e dois metros e cinquenta centímetros), cujo valor médio apurado mediante a utilização 
de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 119.190,00 
(cento e dezenove mil cento e noventa reais); 

 
7- DA CONDUÇÃO DO LEILÃO 
7- O valor inicial do lance de cada imóvel será aquele indicado como preço médio descrito no art. 2º acima, 
apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018, em 
obediência às disposições contidas no art. 22, § 5º e art. 53, § 1º da Lei nº. 8.666/93. 

 
7.1Caberá ao arrematante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o término dos procedimentos 
registrais de transferência de propriedade, proceder ao requerimento administrativo perante a Secretaria 
Municipal de Fazenda para inscrição do imóvel por si adquirido para fins de tributação do Imposto Territorial 
Predial Urbano (IPTU), sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada dia de 
atraso. 
 
7.2Caberá ao(s) arrematante (s), sem a possibilidade de inclusão do Município de Mariana como 
responsável solidário ou subsidiário, a quitação de todas as despesas cartorárias condizentes ao registro do 
imóvel por si arrematado durante o leilão. 
 
Segue em anexo para compor o presente certame, Lei 3246/18, Decreto 9.632/19, pedido para abertura do 
Leilão, o respectivo Termo de Referencia bem como as certidões dos lotes a serem leiloados. 
 

______________________________________________________ 
Arlinda Gonçalves Coelho 

Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO II – RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS INSERVÍVEIS – DESCRIÇÃO, VALORES, CERTIDÕES E 

AVALIAÇÕES 

 

É integrante do presente Termo, o anexo a seguir constando a descrição detalhada dos lotes bem como 

seus valores de início para o leilão conforme abaixo: 

 
 

LOTE 1-Lote de terreno nº. 28 (vinte e oito), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total de 
670,00 m² (seiscentos e setenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7838, livro 2-RG, perante 
o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Praça II por 
11,17 m (onze metros e dezessete centímetros), pela esquerda com o lote nº. 27 (vinte e sete) por 40 m 
(quarenta metros), pelos fundos com área verde por 22,34 m (vinte e dois metros e trinta e quatro 
centímetros) e pela direita com o lote nº. 29 (vinte e nove) por 40 m (quarenta metros), cujo valor médio 
apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o 
montante de R$ 167.169,00 (cento e sessenta e sete mil cento e sessenta e nove reais); 

LOTE 2- Lote de terreno nº. 29 (vinte e nove), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total de 
670,00 m² (seiscentos e setenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7839, livro 2-RG, perante 
o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Praça II por 
11,17 m (onze metros e dezessete centímetros), pela esquerda com o lote nº. 28 (vinte e oito) por 40 m 
(quarenta metros), pelos fundos com área verde por 22,34 m (vinte e dois metros e trinta e quatro 
centímetros) e pela direita com o lote nº. 30 (trinta) por 40 m (quarenta metros), cujo valor médio apurado 
mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante 
de R$ 167.169,00 (cento e sessenta e sete mil cento e sessenta e nove reais); 

LOTE 3- Lote de terreno nº. 30 (trinta), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total de 580,00 
m² (quinhentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7840, livro 2-RG, perante o 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Praça II por 
12 m (doze metros), pela esquerda com o lote nº. 29 (vinte e nove) por 40 m (quarenta metros), pelos 
fundos com área verde por 17 m (dezessete metros) e pela direita com o lote n º. 31 (trinta e um) por 40 m 
(quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no 
primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 142.114,50 (cento e quarenta e dois mil cento e 
quartoze reais e cinquenta centavos); 

LOTE 4- Lote de terreno nº. 47 (quarenta e sete), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total 
de 1.120,80 m² (mil cento e vinte vírgula oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7857, 
livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente 
com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e dezenove centímetros quadrados), pela esquerda com o lote nº. 
48 (quarenta e oito) por 52 m (cinquenta e dois metros), pelos fundos com os lotes nº. 20, 21 e área verde, 
sendo com o lote nº. 20 (vinte) por 06 m (seis metros), com o lote nº. 21 (vinte e um) por 2,50 m (dois 
metros e cinquenta centímetros) e com área verde por 29 m (vinte e nove metros), totalizando 35 m (trinta e 
cinco metros) e pela direita com o lote n º. 46 (quarenta e seis) por 47,30 m (quarenta e sete metros e trinta 
centímetros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro 
semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 274.572,00 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e 
setenta e dois reais); 

LOTE 5 - Lote de terreno nº. 48 (quarenta e oito), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total 
de 1.129,50 m² (mil cento e vinte e nove vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 
7858, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela 
frente com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e dezenove centímetros), pela esquerda com o lote nº. 49 
(quarenta e nove) por 52 m (cinquenta e dois metros), pelos fundos com área verde por 33,24 m (trinta e 
três metros e vinte e quatro centímetros) e pela direita com o lote n º. 47 (quarenta e sete) por 52 m 
(cinquenta e dois metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas 
no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 276.660,00 (duzentos e setenta e seis mil 
seiscentos e sessenta reais); 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA 

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

 

 
 

  

LOTE 6 - Lote de terreno nº. 49 (quarenta e nove), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 1.129,50 m² (mil cento e vinte e nove vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a 
matrícula nº. 7859, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, 
confrontando pela frente com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e dezenove centímetros), pela esquerda 
com o lote nº. 50 (cinquenta) por 52 m (cinquenta e dois metros), pelos fundos com área verde por 33,24 m 
(trinta e três metros e vinte e quatro centímetros) e pela direita com o lote n º. 48 (quarenta e oito) por 52 m 
(cinquenta e dois metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas 
no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 276.660,00 (duzentos e setenta e seis mil 
seiscentos e sessenta reais); 

LOTE 7- Lote de terreno nº. 51 (cinquenta e um), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total 
de 1.129,50 m² (mil cento e vinte e nove vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 
7861, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela 
frente com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e dezenove centímetros), pela esquerda com o lote nº. 52 
(cinquenta e dois) por 52 m (cinquenta e dois metros), pelos fundos com área verde por 33,24 m (trinta e 
três metros e vinte e quatro centímetros) e pela direita com o lote n º. 50 (cinquenta) por 52 m (cinquenta e 
dois metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro 
semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 276.660,00 (duzentos e setenta e seis mil seiscentos e 
sessenta reais); 

LOTE 8 - Lote de terreno nº. 52 (cinquenta e dois), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 864,50 m² (oitocentos e sessenta e quatro vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a 
matrícula nº. 7862, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, 
confrontando pela frente com a Praça IV por 10,00 m (dez metros), pela esquerda com os lotes nº. 59, 58, 
57 e 56, sendo com o lote nº. 59 (cinquenta e nove) por 18,57 m (dezoito metros e cinquenta e sete 
centímetros), com o lote nº. 58 (cinquenta e oito) por 14,43 m (quartoze metros e quarenta e três 
centímetros), com o lote nº. 57 por 13,14 m (treze metros e quartoze centímetros) e com o lote nº. 56 
(cinquenta e seis) por 6,28 m (seis metros e vinte e oito centímetros), pelos fundos com área verde por 
23,70 m (vinte metros e setenta centímetros) e pela direita com o lote n º. 51 (cinquenta e um) por 52 m 
(cinquenta e dois metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas 
no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 211.845,00 (duzentos e onze mil oitocentos e 
quarenta e cinco reais); 

LOTE 09 - Lote de terreno nº. 53 (cinquenta e três), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 480,00 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7863, livro 2-
RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a 
Rua D por 12 m (doze metros), pela esquerda com Acesso 01 por 40 m (quarenta metros), pelos fundos 
com área verde por 12 (doze metros) e pela direita com o lote n º. 54 (cinquenta e quatro) por 40 m 
(quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no 
primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 147.030,00 (cento e quarenta e sete mil e trinta 
reais); 

LOTE 10- Lote de terreno nº. 54 (cinquenta e quatro), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 480,00 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7864, livro 2-
RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a 
Rua D por 12 m (doze metros), pela esquerda com lote nº. 53 (cinquenta e três) por 40 m (quarenta metros), 
pelos fundos com área verde por 12 (doze metros) e pela direita com o lote n º. 55 (cinquenta e cinco) por 
40 m (quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas 
no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 147.030,00 (cento e quarenta e sete mil e trinta 
reais); 

LOTE 11 - Lote de terreno nº. 55 (cinquenta e cinco), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 480,00 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7865, livro 2-
RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a 
Rua D por 12 m (doze metros), pela esquerda com o lote nº. 54 (cinquenta e quatro) por 40 m (quarenta 
metros), pelos fundos com área verde por 12 m (doze metros) e pela direita com o lote n º. 56 (cinquenta e 
seis) por 40 m (quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações 
realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 137.430,00 (cento e trinta e sete mil 
quatrocentos e trinta reais); 
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LOTE 12- Lote de terreno nº. 56 (cinquenta e seis), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 479,40 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7866, livro 2-
RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a 
Rua D por 12,10 m (doze metros e 10 centímetros), pela esquerda com o lote nº. 55 (cinquenta e quatro) 
por 40 m (quarenta metros), pelos fundos com área verde/lote nº. 52 (cinquenta e dois), sendo com área 
verde por 06 m (seis metros) e com o lote nº. 52 (cinquenta e dois) por 6,28 m (seis metros e vinte e oito 
centímetros), totalizando 12,28 m (doze metros e vinte e oito centímetros) e pela direita com o lote n º. 57 
(cinquenta e sete) por 38,50 m (trinta e oito metros e cinquenta centímetros), cujo valor médio apurado 
mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante 
de R$ 137.025,00 (cento e trinta e sete mil e vinte e cinco reais); 

LOTE 13- Lote de terreno nº. 57 (cinquenta e sete), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 480,50 m² (quatrocentos e oitenta vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a matrícula 
nº. 7867, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, confrontando 
pela frente com a Rua D por 12,90 m (doze metros e noventa centímetros), pela esquerda com o lote nº. 56 
(cinquenta e seis) por 38,50 m (trinta e oito metros e cinquenta centímetros), pelos fundos com o lote nº. 52 
(cinquenta e dois) por 13,14 m (treze metros e quartoze centímetros) e pela direita com o lote n º. 58 
(cinquenta e oito) por 36 m (trinta e seis metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 
(três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 137.460,00 (cento e 
trinta e sete mil quatrocentos e sessenta reais); 

LOTE 14 - Lote de terreno nº. 58 (cinquenta e oito), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 479,50 m² (quatrocentos e setenta e nove vírgula cinquenta metros quadrados), registrado sob a 
matrícula nº. 7868, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, 
confrontando pela frente com a Rua D por 14 m (quartoze metros), pela esquerda com o lote nº. 57 
(cinquenta e sete) por 36 m (trinta e seis metros), pelos fundos com o lote nº. 52 (cinquenta e dois) por 
14,43 m (quartoze metros e quarenta e três centímetros) e pela direita com o lote n º. 59 (cinquenta e nove) 
por 32,50 m (trinta e dois metros e cinquenta centímetros), cujo valor médio apurado mediante a utilização 
de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 119.190,00 
(cento e dezenove mil cento e noventa reais); 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

LEILÃO No001/2019 

 

PRC Nº 063/2019 

 

TIPO: MAIOR LANCE POR LOTE 

 

 

 

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .............................., portador(a) da Cédula de Identidade nº 

...................., emitida pela ......................, CPF nº ..........................., a participar do processo licitatório 

deflagrado pelo MUNICÍPIO DE MARIANA, na modalidade Leilão, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da pessoa física/pessoa 

jurídica................................................................., inscrita no CPF/CNPJ sob o nº ......................................., 

bem como apresentar lances verbais, interpor recursos, assinar nota de venda e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame................., ......... de ................ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma) 
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ANEXO IV – PORTARIA – COMISSÃO ESPECIAL 

 

PORTARIA Nº 003, DE 01 DE ABRIL DE 2019. 
 

“Constitui Comissão Especial para os fins que menciona e dá outras 
providências”. 

 

O Prefeito Municipal de Mariana, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 92, inciso VII 
da Lei Orgânica Municipal, e 
 
CONSIDERANDO a política de desfazimento de bens imóveis ociosos através da realização de leilões pela 
Administração Municipal; 
 

R E S O L V E: 
 

 
Art. 1º - Constituir Comissão Especial destinada a proceder avaliação e vistoria  de imóveis 
ociosospertencentes ao Município, destinados a leilão a ser realizado pela Administração Municipal.  
 
Art. 2º - Designar para comporem a Comissão Especial criada pela presente Portaria, os seguintes servidores:  
 
 Rodrigo Gomes Ferreira – Controlador Geral do Município; 
 Douglas Sant Anna da Cunha – Coordenador Geral de Almoxarifado e Patrimônio 
 Nilton Souza Sales – Analista de Regulação Fundiária; 
 Jakcele Nunes de Oliveira – Auxiliar Administrativa. 
 
Art. 3º - Indicar como Presidente da Comissão o Controlador Geral do Município, o Sr Rodrigo Gomes Ferreira. 
 
Art. 4º - Cabe à Comissão ora constituída vistoriar, organizar em lotes e avaliar os imóveis, bem como elaborar 
Termo de Avaliação, atribuindo valores mínimos de lance , assim como fiscalizar e acompanhar todas as 
atividades do leiloeiro oficial, referente à hasta pública e encaminhá-lo à Comissão de Licitação para que esta 
realize o leilão público. 
 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial Portaria nº 014, de 01 de junho 
de 2016. 
 
 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
 
 
 

Duarte Eustáquio Gonçalves Junior 
Prefeito Municipal 
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ANEXO V – MAPA GEOGRÁFICO DOS IMÓVEIS 
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ANEXO VI – LEI MUNICÍPIAL Nº 3.246, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 

 

 

LEI Nº 3.246, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a alienar 16 (dezesseis) 
lotes sob propriedade do Município de Mariana e dá outras providências.” 

 
O Povo do Município de Mariana por seus representantes legais aprovou e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, sob a modalidade 
licitatória leilão, 16 (dezesseis) lotes sob a propriedade do Município de Mariana, localizados 
no Bairro Jardins de Santana, para fins de arrecadação de valores de modo a permitir a 
elevação das receitas municipais e a destinação de imóveis para a construção de moradias ou 
a instalação de pontos comerciais pelos possíveis adquirentes, considerando que atualmente 
os referidos bens não estão sendo utilizados e não há nenhuma previsão ou expectativa de 
utilização pela Administração Pública Municipal. 
 
Art. 2º. Os lotes almejados à alienação possuem as seguintes características, confrontações e 
avaliações mercadológicas médias: 
 
I – Lote de terreno nº. 27 (vinte e sete), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 670,00 m² (seiscentos e setenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 
7837, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG 
confrontando pela frente com a Praça II por 11,17 m (onze metros e 17 centímetros), pela 
esquerda com o lote nº. 26 (vinte e seis) por 40 m (quarenta metros), pelos fundos com área 
verde por 22,34 m (vinte e dois metros e trinta e quatro centímetros) e pela direita com o lote 
nº. 28 (vinte e oito) por 40 m (quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a 
utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o 
montante de R$ 216.893,33 (duzentos e dezesseis mil oitocentos e noventa e três reais e 
trinta e três centavos); 
 
II - Lote de terreno nº. 28 (vinte e oito), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 670,00 m² (seiscentos e setenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 
7838, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, 
confrontando pela frente com a Praça II por 11,17 m (onze metros e dezessete centímetros), 
pela esquerda com o lote nº. 27 (vinte e sete) por 40 m (quarenta metros), pelos fundos com 
área verde por 22,34 m (vinte e dois metros e trinta e quatro centímetros) e pela direita com o 
lote nº. 29 (vinte e nove) por 40 m (quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a 
utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o 
montante de R$ 167.169,00 (cento e sessenta e sete mil cento e sessenta e nove reais); 
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III - Lote de terreno nº. 29 (vinte e nove), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área 
total de 670,00 m² (seiscentos e setenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 
7839, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, 
confrontando pela frente com a Praça II por 11,17 m (onze metros e dezessete centímetros), 
pela esquerda com o lote nº. 28 (vinte e oito) por 40 m (quarenta metros), pelos fundos com 
área verde por 22,34 m (vinte e dois metros e trinta e quatro centímetros) e pela direita com o 
lote nº. 30 (trinta) por 40 m (quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a 
utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o 
montante de R$ 167.169,00 (cento e sessenta e sete mil cento e sessenta e nove reais); 
 
IV - Lote de terreno nº. 30 (trinta), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com área total 
de 580,00 m² (quinhentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº. 7840, 
livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana/MG, 
confrontando pela frente com a Praça II por 12 m (doze metros), pela esquerda com o lote nº. 
29 (vinte e nove) por 40 m (quarenta metros), pelos fundos com área verde por 17 m 
(dezessete metros) e pela direita com o lote n º. 31 (trinta e um) por 40 m (quarenta metros), 
cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro 
semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 142.114,50 (cento e quarenta e dois mil 
cento e quartoze reais e cinquenta centavos); 
 
V - Lote de terreno nº. 47 (quarenta e sete), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com 
área total de 1.120,80 m² (mil cento e vinte vírgula oitenta metros quadrados), registrado sob 
a matrícula nº. 7857, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Mariana/MG, confrontando pela frente com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e dezenove 
centímetros quadrados), pela esquerda com o lote nº. 48 (quarenta e oito) por 52 m 
(cinquenta e dois metros), pelos fundos com os lotes nº. 20, 21 e área verde, sendo com o lote 
nº. 20 (vinte) por 06 m (seis metros), com o lote nº. 21 (vinte e um) por 2,50 m (dois metros e 
cinquenta centímetros) e com área verde por 29 m (vinte e nove metros), totalizando 35 m 
(trinta e cinco metros) e pela direita com o lote n º. 46 (quarenta e seis) por 47,30 m 
(quarenta e sete metros e trinta centímetros), cujo valor médio apurado mediante a utilização 
de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 
274.572,00 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e setenta e dois reais); 
 
VI - Lote de terreno nº. 48 (quarenta e oito), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com 
área total de 1.129,50 m² (mil cento e vinte e nove vírgula cinquenta metros quadrados), 
registrado sob a matrícula nº. 7858, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e 
dezenove centímetros), pela esquerda com o lote nº. 49 (quarenta e nove) por 52 m 
(cinquenta e dois metros), pelos fundos com área verde por 33,24 m (trinta e três metros e 
vinte e quatro centímetros) e pela direita com o lote n º. 47 (quarenta e sete) por 52 m 
(cinquenta e dois metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) 
avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 276.660,00 
(duzentos e setenta e seis mil seiscentos e sessenta reais); 
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VII - Lote de terreno nº. 49 (quarenta e nove), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com 
área total de 1.129,50 m² (mil cento e vinte e nove vírgula cinquenta metros quadrados), 
registrado sob a matrícula nº. 7859, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e 
dezenove centímetros), pela esquerda com o lote nº. 50 (cinquenta) por 52 m (cinquenta e 
dois metros), pelos fundos com área verde por 33,24 m (trinta e três metros e vinte e quatro 
centímetros) e pela direita com o lote n º. 48 (quarenta e oito) por 52 m (cinquenta e dois 
metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no 
primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 276.660,00 (duzentos e setenta e 
seis mil seiscentos e sessenta reais); 
 
VIII - Lote de terreno nº. 51 (cinquenta e um), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com 
área total de 1.129,50 m² (mil cento e vinte e nove vírgula cinquenta metros quadrados), 
registrado sob a matrícula nº. 7861, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Praça IV por 10,19 m (dez metros e 
dezenove centímetros), pela esquerda com o lote nº. 52 (cinquenta e dois) por 52 m 
(cinquenta e dois metros), pelos fundos com área verde por 33,24 m (trinta e três metros e 
vinte e quatro centímetros) e pela direita com o lote n º. 50 (cinquenta) por 52 m (cinquenta e 
dois metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações 
realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 276.660,00 (duzentos 
e setenta e seis mil seiscentos e sessenta reais); 
 
IX - Lote de terreno nº. 52 (cinquenta e dois), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com 
área total de 864,50 m² (oitocentos e sessenta e quatro vírgula cinquenta metros quadrados), 
registrado sob a matrícula nº. 7862, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Praça IV por 10,00 m (dez metros), 
pela esquerda com os lotes nº. 59, 58, 57 e 56, sendo com o lote nº. 59 (cinquenta e nove) por 
18,57 m (dezoito metros e cinquenta e sete centímetros), com o lote nº. 58 (cinquenta e oito) 
por 14,43 m (quartoze metros e quarenta e três centímetros), com o lote nº. 57 por 13,14 m 
(treze metros e quartoze centímetros) e com o lote nº. 56 (cinquenta e seis) por 6,28 m (seis 
metros e vinte e oito centímetros), pelos fundos com área verde por 23,70 m (vinte metros e 
setenta centímetros) e pela direita com o lote n º. 51 (cinquenta e um) por 52 m (cinquenta e 
dois metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações 
realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 211.845,00 (duzentos 
e onze mil oitocentos e quarenta e cinco reais); 
 
X - Lote de terreno nº. 53 (cinquenta e três), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com 
área total de 480,00 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a 
matrícula nº. 7863, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Mariana/MG, confrontando pela frente com a Rua D por 12 m (doze metros), pela esquerda 
com Acesso 01 por 40 m (quarenta metros), pelos fundos com área verde por 12 (doze 
metros) e pela direita com o lote n º. 54 (cinquenta e quatro) por 40 m (quarenta metros), 
cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro 
semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 147.030,00 (cento e quarenta e sete mil e 
trinta reais); 
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XI - Lote de terreno nº. 54 (cinquenta e quatro), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, 
com área total de 480,00 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a 
matrícula nº. 7864, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Mariana/MG, confrontando pela frente com a Rua D por 12 m (doze metros), pela esquerda 
com lote nº. 53 (cinquenta e três) por 40 m (quarenta metros), pelos fundos com área verde 
por 12 (doze metros) e pela direita com o lote n º. 55 (cinquenta e cinco) por 40 m (quarenta 
metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no 
primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 147.030,00 (cento e quarenta e sete 
mil e trinta reais); 
 
XII - Lote de terreno nº. 55 (cinquenta e cinco), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com 
área total de 480,00 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a 
matrícula nº. 7865, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Mariana/MG, confrontando pela frente com a Rua D por 12 m (doze metros), pela esquerda 
com o lote nº. 54 (cinquenta e quatro) por 40 m (quarenta metros), pelos fundos com área 
verde por 12 m (doze metros) e pela direita com o lote n º. 56 (cinquenta e seis) por 40 m 
(quarenta metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações 
realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 137.430,00 (cento e 
trinta e sete mil quatrocentos e trinta reais); 
 
XIII - Lote de terreno nº. 56 (cinquenta e seis), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com 
área total de 479,40 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados), registrado sob a 
matrícula nº. 7866, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Mariana/MG, confrontando pela frente com a Rua D por 12,10 m (doze metros e 10 
centímetros), pela esquerda com o lote nº. 55 (cinquenta e quatro) por 40 m (quarenta 
metros), pelos fundos com área verde/lote nº. 52 (cinquenta e dois), sendo com área verde 
por 06 m (seis metros) e com o lote nº. 52 (cinquenta e dois) por 6,28 m (seis metros e vinte e 
oito centímetros), totalizando 12,28 m (doze metros e vinte e oito centímetros) e pela direita 
com o lote n º. 57 (cinquenta e sete) por 38,50 m (trinta e oito metros e cinquenta 
centímetros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações 
realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 137.025,00 (cento e 
trinta e sete mil e vinte e cinco reais); 
 
XIV - Lote de terreno nº. 57 (cinquenta e sete), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com 
área total de 480,50 m² (quatrocentos e oitenta vírgula cinquenta metros quadrados), 
registrado sob a matrícula nº. 7867, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Rua D por 12,90 m (doze metros e 
noventa centímetros), pela esquerda com o lote nº. 56 (cinquenta e seis) por 38,50 m (trinta e 
oito metros e cinquenta centímetros), pelos fundos com o lote nº. 52 (cinquenta e dois) por 
13,14 m (treze metros e quartoze centímetros) e pela direita com o lote n º. 58 (cinquenta e 
oito) por 36 m (trinta e seis metros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 
(três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 
137.460,00 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e sessenta reais); 
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XV - Lote de terreno nº. 58 (cinquenta e oito), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, com 
área total de 479,50 m² (quatrocentos e setenta e nove vírgula cinquenta metros quadrados), 
registrado sob a matrícula nº. 7868, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Mariana/MG, confrontando pela frente com a Rua D por 14 m (quartoze metros), 
pela esquerda com o lote nº. 57 (cinquenta e sete) por 36 m (trinta e seis metros), pelos 
fundos com o lote nº. 52 (cinquenta e dois) por 14,43 m (quartoze metros e quarenta e três 
centímetros) e pela direita com o lote n º. 59 (cinquenta e nove) por 32,50 m (trinta e dois 
metros e cinquenta centímetros), cujo valor médio apurado mediante a utilização de 03 (três) 
avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o montante de R$ 119.190,00 
(cento e dezenove mil cento e noventa reais); 
 
XVI - Lote de terreno nº. 59 (cinquenta e nove), da quadra D do Bairro Jardins de Santana, 
com área total de 534,00 m² (quinhentos e trinta e quatro metros quadrados), registrado sob 
a matrícula nº. 7869, livro 2-RG, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Mariana/MG, confrontando pela frente com a Rua D por 8,30 m (oito metros e trinta 
centímetros), pela esquerda com o lote nº. 58 (cinquenta e oito) por 32,50 m (trinta e dois 
metros e cinquenta centímetros), pelos fundos com o lote nº. 52 (cinquenta e dois) por 18,75 
m (dezoito metros e setenta e cinco centímetros) e pela direita com a Praça IV por 32,50 m 
(trinta e dois metros e cinquenta centímetros), cujo valor médio apurado mediante a 
utilização de 03 (três) avaliações realizadas no primeiro semestre de 2018 alcançou o 
montante de R$ 71.775,00 (setenta e um mil setecentos e setenta e cinco reais). 
 

Parágrafo único - O somatório dos valores médios dos 16 (dezesseis) lotes acima 
referenciados perfaz o montante de R$ 2.906.682,83 (dois milhões novecentos e seis mil 
seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos). 
 

Art. 3º. O valor inicial do lance de cada imóvel será aquele indicado como preço médio 
descrito no art. 2º acima, apurado mediante a utilização de 03 (três) avaliações realizadas no 
primeiro semestre de 2018, em obediência às disposições contidas no art. 22, § 5º e art. 53, § 
1º da Lei nº. 8.666/93. 
 

Art. 4º. A escolha da modalidade de leilão (presencial ou virtual), a forma de pagamento 
(depósito ou boleto bancário), o número máximo de prestações em caso de parcelamento, as 
condições de aceitabilidade de possível entrada e as datas de vencimento de cada parcela, 
assim como outras condições administrativas e operacionais para realização do certame e 
consequente recebimento de valores, serão definidas mediante Decreto a ser editado pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 

Art. 5º. Caberá ao arrematante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o término dos 
procedimentos registrais de transferência de propriedade, proceder ao requerimento 
administrativo perante a Secretaria Municipal de Fazenda para inscrição do imóvel por si 
adquirido para fins de tributação do Imposto Territorial Predial Urbano (IPTU), sob pena de 
pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada dia de atraso. 
 

Art. 6º. Caberá ao arrematante, sem a possibilidade de inclusão do Município de Mariana 
como responsável solidário ou subsidiário, a quitação de todas as despesas cartorárias 
condizentes ao registro do imóvel por si arrematado durante o leilão. 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA 

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

 

 
 

  

 

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 8º.  Revogam-se as disposições em contrário. 
 

MANDO, portanto, a todos a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 
 

 
 

Mariana, 10 de outubro de 2018. 
 

 
 
 

Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior 
Prefeito Municipal 
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ANEXO VII – DECRETO MUNICIPAL Nº 9.632, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

 

DECRETO Nº 9.632, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019. 
(Republicação com correções) 

 

“Define as condições, requisitos e métodos operacionais para realização de 
leilão de lotes sob propriedade do Município de Mariana, conforme 
autorização legislativa contida na Lei Municipal nº. 3.246/2018, e dá outras 
providências." 

 

O Prefeito Municipal de Mariana, Minas Gerais, Duarte Eustáquio Gonçalves Junior, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 92, inciso VII da Lei 
Orgânica Municipal, 

 
CONSIDERANDO a autorização concedida pela Câmara Municipal de Mariana ao Chefe do 
Poder Executivo, por meio da Lei Municipal nº. 3.246/2018, para a alienação de 16 
(dezesseis) lotes sob propriedade do Município de Mariana; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de definição das condições, requisitos e métodos 
operacionais para a integral realização do leilão pretendido, especialmente mediante a 
estrita observação da Lei nº. 8.666/93, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Fica estabelecido que o leilão de imóveis indicado na Lei Municipal nº. 3.246/2018 
será realizado simultaneamente por meio eletrônico e presencial mediante condução por 
Fernando Caetano Moreira Filho, leiloeiro registrado na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais sob o nº. 445 e contratado pelo Município de Mariana por meio da Ata de Registro de 
Preços nº. 063/2018 (Pregão Presencial nº. 019/2018 – PRC nº. 062/2018). 
 
Parágrafo único - O Município de Mariana poderá leiloar a quantidade de lotes indicada no 
art. 1º da Lei Municipal nº. 3.246/2018, de forma total ou parcial, sendo a última mediante 
divisão em diversos procedimentos licitatórios. 
 
Art. 2º - O pagamento do montante condizente a cada arrematação poderá ser dividido em 
entrada de 50% (cinquenta por cento) do valor total mais 20 (vinte) parcelas, no máximo, 
vencíveis a cada 30 (trinta) dias. 
 
§ 1º - Os prazos para pagamento da entrada, assim como para quitação à vista, serão definidos 
por meio do Edital do respectivo procedimento licitatório. 
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§ 2º - A entrada e o pagamento à vista serão realizados mediante transferência bancária 
eletrônica ou depósito presencial (boca do caixa) em conta bancária sob titularidade do 
Município de Mariana, informada no instrumento editalício do respectivo procedimento 
licitatório, não sendo aceitos, em hipótese alguma, comprovantes de créditos realizados por 
envelope ou por cheques de terceiros. 
 
§ 3º - As parcelas, em caso de divisão do montante total, serão quitadas por meio da utilização 
de guias próprias expedidas pela Secretaria Municipal de Fazenda. 
 
§ 4º - Se o arrematante optar por pagar o valor do bem à vista, ser-lhe-á concedido o desconto 
de 10% (dez por cento) calculado sobre o montante total. 
 
§ 5º - A quitação da comissão condizente aos serviços prestados pelo leiloeiro será realizada 
na forma e no prazo indicados do edital do leilão, cuja vinculação obriga o arrematante a arcar 
com o respectivo pagamento sem qualquer possibilidade de inclusão do Município de Mariana 
como responsável solidário ou subsidiário, não incidindo o desconto indicado no § 4º acima 
sobre a taxa de remuneração ora discutida equivalente a 3% (três por cento) do valor 
efetivamente arrematado, conforme autoriza o art. 24 do Decreto-Lei nº. 21.981/1932. 
 
§ 6º - Na hipótese de atraso na quitação de qualquer parcela, o valor devido será acrescido de 
juros, multas e correção monetária nos moldes da Lei Complementar Municipal nº. 007/2001 
(Código Tributário Municipal). 
 
§ 7º - A ausência de pagamento da entrada ou de 03 (três) parcelas, consecutivas ou não, 
implicará nos desfazimento da arrematação e todos os atos decorrentes, inclusive a cessão de 
posse, perdendo o arrematante a favor do Município de Mariana os valores por si investidos, 
conforme autoriza o art. 53, § 2º da Lei nº. 8.666/93. 
 
§ 8º - Caso seja desfeita a cessão de posse por falta de pagamento nas condições indicadas no 
§ 7º deste artigo, todas as benfeitorias porventura realizadas ficarão incorporadas ao imóvel, 
sem qualquer possibilidade de retenção pelo arrematante ou concessão de indenização pelo 
Município de Mariana. 
 
§ 9º - As parcelas vencidas e não quitadas, observadas as situações previstas no § 7º acima, 
serão inscritas em dívida ativa pela Secretaria Municipal de Fazenda no prazo e na forma 
determinados pela Lei Complementar Municipal nº. 007/2001 (Código Tributário Municipal) 
para fins de cobrança por meio de Ação de Execução Fiscal ou protesto cartorário mediante 
observação das ordens dispostas no Decreto Municipal nº. 9.395/2018. 
 
§ 10 - Fica a Secretaria Municipal de Fazenda obrigada a acompanhar as quitações de cada 
arrematação até o seu termo final, assim como a cumprir as diligências indicadas no § 9º 
acima mediante envio das Certidões de Dívida Ativa à Procuradoria Geral do Município para 
as providências legais cabíveis. 
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Art. 3º - No prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a quitação da entrada, o 
arrematante deverá apresentar à Procuradoria Geral do Município, mediante requerimento 
escrito e protocolizado perante o Departamento de Documentação e Arquivo, cópia dos 
seguintes documentos para a expedição do instrumento contratual particular para a cessão de 
posse do imóvel: 
 
a) Carteira de Identidade; 
b) CPF; 
c) Comprovante de residência expedido no máximo a 90 (noventa) dias; 
d) Certidão de Casamento expedida no máximo a 90 (noventa) dias, se casado for; 
e) Carta de arrematação; 
f) Comprovante de quitação da entrada de 50% (cinquenta) por cento do valor total do bem. 
§ 1º - Na hipótese do arrematante ser casado sob os regimes de comunhão parcial ou 
universal de bens, o seu cônjuge deverá obrigatoriamente apresentar os documentos listados 
nas alíneas “a” e “b” do caput, além de figurar como signatário do instrumento particular de 
cessão de posse. 
 
§ 2º - O termo particular de cessão de posse será expedido em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, sendo 01 (um) exemplar entregue ao arrematante, 01 (um) colacionado ao 
requerimento administrativo (PRO) e o último disponibilizado ao Departamento de 
Regularização Fundiária para conhecimento, providências cabíveis, guarda e arquivo.  
 
§ 3º - A assinatura do instrumento contratual de cessão de posse fica condicionada, 
obrigatoriamente, à conferência e confirmação formal pela Secretaria Municipal de Fazenda 
sobre a quitação da entrada pelo arrematante. 
 
§ 4º - Fica expressamente vedado ao arrematante, até o término de quitação do parcelamento 
e a correspondente formalização de registro cartorário sob sua titularidade, transferir ou 
ceder a posse do imóvel por si arrematado a terceiros. 
 
Art. 4º - Caberá ao arrematante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o término dos 
procedimentos registrais de transferência de propriedade, proceder ao requerimento 
administrativo perante a Secretaria Municipal de Fazenda para inscrição do imóvel por si 
adquirido para fins de tributação do Imposto Territorial Predial Urbano (IPTU), sob pena de 
pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada dia de atraso. 
 
Art. 5º - Caberá ao arrematante, sem a possibilidade de inclusão do Município de Mariana 
como responsável solidário ou subsidiário, a quitação de todas as despesas cartorárias 
condizentes ao registro do imóvel por si arrematado durante o leilão. 
 
§ 1º - No prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a finalização da quitação do valor 
total do imóvel, com a correspondente confirmação pela Secretaria Municipal de Fazenda, o 
Município de Mariana, por meio do Departamento de Regularização Fundiária, iniciará os 
procedimentos cartorários para transferência de propriedade do imóvel alienado. 
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§ 2º - Fica obrigado o arrematante a fornecer quaisquer tipos de documentos ou informações 
solicitados pelo Município de Mariana ou pelo tabelionato local, assim como assinar os 
documentos porventura necessários, para a formalização de registro cartorário pretendido. 
 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
MANDO, portanto, a todos a quem o cumprimento deste pertencer, que o cumpra ou 
faça cumprir, tão inteiramente como nele se declara. 
 
 
 
 

Duarte Eustáquio Gonçalves Junior 
Prefeito Municipal 

 

 

 


