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EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE LEILÃO
N° 001/2016
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O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE,
através da Comissão Especial de Alienação de Bens Permanentes – (CEABP), designada
pela Portaria n° 147/2015, de 29 de outubro de 2015, torna público LEILÃO que realizará
no dia 29 de Janeiro de 2016 às 14h no auditório da sede do CREA-SE, localizado na
Avenida Doutor Carlos Rodrigues da Cruz, n° 1710 – Centro Administrativo Governador
Augusto Franco, Bairro Capucho – Aracaju SE, CEP: 49081-015, pelo Leiloeiro Público
Oficial, Senhor Carlos Vinicius de Carvalho Mascarenhas, matriculado na JUCESE sob o
n° 11/2007, devidamente nomeado pelo Presidente do CREA-SE, O Sr. Arício Resende
Silva, e nos termos da lei n° 8.666/93 e do Decreto n° 21.981/32, atendidas as especificações
e formalidades seguintes.
1

– DO OBJETO DO LEILÃO

1.1
– O presente leilão tem como objeto alienação de 04 (quatro) veículos usados,
inservíveis para o serviço público, no estado em que se encontram, pressupondo-se que
tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não cabendo, pois, a respeito deles,
qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas e extrínsecas e conforme
discriminação feita no ANEXO I, deste Edital, inclusive com avaliação, que servirá de base
para os lances iniciais.

2

– CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1
– Poderão participar do presente procedimento licitatório, pessoa física e jurídica
inscrita respectivamente junto ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ), documento que deverá ser apresentado na ocasião do leilão;
2.2
– A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em
originais e cópias:
I – Cédula de identidade;
II – Registro comercial, no caso de empresa individual;
III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
IV – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
V – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
VI - Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista
para abertura de licitação, quando não expresso na Certidão;
VII - Somente poderá participar da fase de lances o próprio licitante ou seu
procurador, se Pessoa Física, ou o representante legal do licitante, se Pessoa Jurídica,
devidamente credenciado mediante documento de identificação do representante legal
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1.710 - Centro Adm. Gov. Augusto Franco - CEP 49081-015 - Aracaju SE

www.crea-se.org.br – Telefone: 79-3234 3000

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - CREA/SE

Compromisso com o profissional e a sociedade

e procuração (devidamente registrada em cartório) com poderes para realizar a
compra.
2.3
– Não poderão participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrem em qualquer das situações a seguir:
2.3.1 – Sejam declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou Distrital, ou que estejam cumprindo sanção de suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Sergipe.
2.3.2 – Estejam em processo de falência, ou de recuperação judicial, ou extrajudicial, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.
2.3.3 – Pessoas Físicas ou Jurídicas enquadradas no disposto do artigo 9° da Lei n°
8.666/93 ou que estejam cumprindo sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n°
8.666/93.
2.3.4 – Menores de dezoito anos, não emancipados.
2.3.5 – Os membros da Comissão Especial de Alienação de Bens Permanentes, os membros
da Comissão de Licitação, o Presidente do CREA, o (a) Chefe de Gabinete da Presidência,
Superintendente, Diretores, Conselheiros e o (a) Gerente de Gestão e Infraestrutura do
Conselho.
2.3.6 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em Consórcio.
2.3.7 – Não será permitida, em nenhuma hipótese, a troca do nome do arrematante.
3

4

– CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será o de maior lance ofertado, igual ou superior à avaliação de
acordo com o art. 43, V, e seu § 4º c/c art. 22, § 5º da Lei 8.666/93.

– DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS E PAGAMENTO

4.1 – Os interessados em participar do leilão poderão fazê-lo nas modalidades PRESENCIAL
ou INTERNET.
4.2 – A modalidade PRESENCIAL ocorre mediante comparecimento do interessado ao local
do leilão, na data e horários estabelecidos no preâmbulo deste Edital.
4.2.1 – Na modalidade PRESENCIAL os lances são verbais e deverão ser ofertados no leilão
pelos interessados ou seus procuradores, esses devidamente investidos por procuração
específica.
4.3 – Na modalidade INTERNET os lances são realizados on-line, por meio de acesso
identificado, a partir da publicação do referido edital no site do leiloeiro.
4.3.1 – O interessado deve efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro, indicado no item 7
deste edital, para anuência às regras de participação dispostas no site e obtenção de “login” e
“senha”, os quais possibilitarão a realização de lances em conformidade com as disposições
deste edital.
4.3.2 – 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
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conexão de internet, linha telefônica ou quaisquer outras ocorrências, posto que a internet e o
site do leiloeiro são apenas facilitadores de oferta.
4.3.3 – 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.
4.4 – Os lances oferecidos via INTERNET serão apresentados no telão junto com os lances
ofertados na modalidade PRESENCIAL.
4.5 – Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo interessado para participação no leilão
(PRESENCIAL ou INTERNET) implicará na apresentação dos documentos listados no item
2.2 essenciais para a participação no leilão.
4.5.1 – Na modalidade presencial a apresentação dos documentos ocorre no início da sessão
de leilão.
4.5.2 – Na modalidade INTERNET os documentos são remetidos ao leiloeiro conforme
instruções no site do leiloeiro.
4.5.3 – A não apresentação dos documentos especificados neste edital, na forma prevista no
item 2.3 implicará na imediata desqualificação.
4.6 – Os lances mínimos, ficam estabelecidos no ANEXO I deste edital. Só serão admitidos
lances de valor igual ou superior ao indicado para cada lote de bens móveis.
4.7 – O pagamento será feito em espécie ao leiloeiro e depositado pelo mesmo na Conta
Corrente do CREA-SE, não podendo ser em cheque, a título de sinal, no valor de 20% (vinte
por cento) no ato da arrematação e a complementação dos 80% (oitenta por cento) em até 05
(cinco) dias, sendo este também em espécie, depositado pelo arrematante na conta do
CREA/SE, Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0654, Conta Corrente n° 10-9 através
de comprovante de depósito.
4.8 – Não há incidência de ICMS sobre os bens a serem leiloados, consoante Decreto
21.400/2002 – art. 2°, inciso XIV e Lei 3.796/96.
5

– COMISSÃO DO LEILOEIRO

5.1
– Fica estipulada ao Leiloeiro, a comissão de 5% (cinco por cento) a ser pago pelo
arrematante sobre o valor da arrematação, na forma do art. 23 § 2°, Lei 6.830/1980, a ser
entregue diretamente ao mesmo mediante recibo, que seja juntado ao auto pelo leiloeiro.
5.2
– Será devido ainda o percentual de 5% (cinco por cento) de despesas ocorridas com o
leilão a serem pagas pelos arrematantes, ficando o CREA/SE, isento de qualquer tipo de
pagamento ao leiloeiro.
– O Leiloeiro apresentará a CEABP no prazo de 20 (vinte) dias corridos após a
realização do leilão, o seu resultado, bem como o mapa demonstrativo e a respectiva
prestação de contas.

6

– ENTREGA DOS BENS ALIENADOS

6.1
– A liberação dos bens arrematados ocorrerá no primeiro dia útil após a confirmação
do recebimento do pagamento integral, mediante comprovante de depósito bancário entregue
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ao leiloeiro para que o mesmo emita a autorização de liberação do veículo na sede do CREASE.
6.2
– Os veículos serão entregues no estado em que se encontram, ficando desde já
esclarecido que não caberá ao CREA-SE, qualquer responsabilidade ou ônus, por avarias ou
defeitos.
6.3
– Os débitos de licenciamento e as multas em atraso referentes aos veículos serão de
responsabilidade do CREA-SE até o dia da realização do leilão.
6.4
– Todas as despesas com combustível, mão-de-obra, impostos, taxas, reboque,
decorrentes da retirada do veículo, correrão por conta e risco do arrematante.
6.5
– Fica o arrematante obrigado a transferir para seu nome o veículo arrematado, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data constante no recibo de compra e venda do
mesmo, podendo sofrer a penalidade citada no subitem 8.2.4 deste edital, bem como pagar
todas as despesas de transferência, ficando sob a responsabilidade do arrematante todo e
qualquer acontecimento, após a retirada do veículo da sede do CREA-SE.
6.6
– É proibido ao arrematante dos bens: ceder, permutar, vender ou de alguma forma
negociar o (s) seu (s) veículo (s) antes do pagamento e da liberação da documentação
fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe relativa à
concretização da transferência dos veículos.
6.7
– Os bens deverão ser retirados do local em que se encontram, impreterivelmente, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis após a liberação da autorização de entrega, pelo leiloeiro, do
bem arrematado podendo sofrer a penalidade citada no subitem 8.2 deste edital.
7

– LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
Carlos Vinicius de Carvalho Mascarenhas, matrícula JUCESE n° 11/2007.
Rua: Eng. Antonio Gonçalves Soares, n° 135 – Condomínio Ed. Ecoville Club, Bloco
B – Recanto Ville – Aptº 901 – Bairro: Luzia Aracaju-Sergipe.
Fone: (79) 99978-5089, site oficial do leiloeiro: www.rjleiloes.com.br.

8

– DOS CASOS DE DESISTÊNCIA E PENALIDADES DO (S) LICITANTE (S)

8.1
– Na desistência do licitante vencedor, o CREA-SE poderá convocar, para substituílo, os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independente da
cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.
8.2
– O licitante que desistir da compra ou não obedecer aos prazos fixados, ficará sujeito
às penalidades estabelecidas no art. 81 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Desse
modo, aplicar-se-ão as seguintes cominações, cumulativas ou não, segundo decisão no
competente processo administrativo, no que couber:
8.2.1 – Advertência;
8.2.2 – Multa de 2% (dois por cento) do valor total do bem
arrematado;
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8.2.3 - Impedimento do direito de licitar e contratar com o CREA-SE,
pelo prazo de 2 (dois) anos a partir da finalização do processo
administrativo e publicação da penalidade.
8.2.4 – A não realização da transferência dos veículos para os nomes
dos respectivos arrematantes no prazo de 30 (trinta) dias implicará na
apreensão do(s) bem(ns) pelo órgão competente e aplicação do art. 233
do Código de Trânsito Brasileiro, podendo também ser reintegrado ao
Patrimônio do CREA-SE, para novo leilão, sem que caiba ao
arrematante, qualquer ressarcimento, reclamações judiciais ou
extrajudiciais.
9

– RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1
– Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste Edital, cabem:
9.1.1 – Impugnação, nos termos do art. 41 da Lei 8.666/93, no que for compatível com o
leilão;
9.1.2 – Recursos administrativos, serão dirigidos ao Presidente do CREA-SE, por
intermédio da CEABP de segunda à sexta-feira no horário de atendimento ao público, nos
termos do art. 109 da Lei 8.666/93, no que for compatível com o leilão.
10

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 – As informações complementares sobre o presente leilão, necessárias ao perfeito
entendimento das condições aqui estabelecidas serão prestadas de segunda à sexta – feiras
das 08h às 12h e das 13h às 16h pelos telefones (79) 3234-3005 Valéria, (79) 3234-3008
Patrícia e (79) 3234-3009 Ana Suely.
10.2 – A participação no Leilão implica no conhecimento e aceitação tácita por parte dos
concorrentes, das exigências e condições estabelecidas no presente Edital.
10.3 – Os casos omissos neste Edital, serão regulados em observância a Lei n° 8.666/93.
10.4 – Os bens a serem leiloados poderão ser examinados pelos interessados nos dias 25 a
28 de janeiro de 2016, na sede do CREA-SE, das 09h às 12h.
10.5 – O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
SERGIPE – CREA-SE se reserva ao direito de revogar ou anular o leilão, por conveniência
administrativa ou por eventual irregularidade verificada.
10.6 – A entrega do Certificado de Registro do Veículo devidamente assinado, para
transferência junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SE é responsabilidade
da CEABP do CREA-SE, não cabendo ao leiloeiro nenhuma responsabilidade com o
documento supracitado, o que deverá ocorrer mediante a apresentação da autorização de
retirada do veículo emitida pelo leiloeiro.
10.7 – O presente Edital será publicado em forma de aviso no DOU e na Home Page deste
Órgão na Internet (www.crea-se.org.br), sendo possível fazer vistas dos autos na sede do
CREA-SE, junto a CEABP, sempre que se fizer necessário.
10.8 – Os bens que não tenham sido arrematados por falta de lance ou por inadimplência
do ofertante poderão ser vendidos diretamente, através do leiloeiro, a quem primeiro oferecer
lance igual ou superior ao da avaliação oficial.
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10.9 – Integra o presente Edital, o seguinte anexo:
ANEXO I – LOTE 001 A 004.

Aracaju, 03 de dezembro de 2015.

______________________________________
Valéria Souza Costa
Presidente da CEABP

_______________________________________
Patrícia Carla Alves Melo
Membro da CEABP

______________________________________
Ana Suely Freire dos Santos
Membro da CEABP
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM

DESCRIÇÃO DO BEM

01

Veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex, Ano/Modelo
2008/2008, Cor Branca, Placa IAE-6114/SE,
Categoria Oficial, Chassi 9BD15802786094034.
Veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex, Ano/Modelo
2008/2008, Cor Branca, Placa IAE-6124/SE,
Categoria Oficial, Chassi 9BD15802786097974.
Veículo Fiat/Uno Mille Economy, Ano/Modelo
2009/2010, Cor Branca, Placa IAI-2965/SE,
Categoria Oficial, Chassi 9BD15802AA6299453.
Veículo Fiat/Doblo ELX, Ano/Modelo 2009/2009, Cor
Branca, Placa IAM 8605, Categoria Oficial, Chassi
9BD11930591063669

02

03

04

VALOR DE AVALIAÇÃO
INICIAL
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 5.500,00
R$ 7.000,00

Aracaju, 03 de dezembro de 2015.

_____________________________________________
Valéria Souza Costa
Presidente da CEABP

_____________________________________________
Patrícia Carla Alves Melo
Membro da CEABP

_____________________________________________
Ana Suely Freire dos Santos
Membro da CEABP
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