
EDTTAL No 001/2020
MODALIDADE LEILÃO ELETRÔNICO

CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N" 40.122J2O2O E CONSIDERANDO

O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N" 13.979/20 QUE DISPÔE SOBRE AS MEDIDAS PARA

ENFRENTAMENTO DO NOVO COROI,IAVIRUS (COVID-19) a Comissáo Permanente de

Licitação, da Prefeitura Municipal de Sanlana dos Garrotes, Estado da Paraíba, nomeada

através de Portaria, por oÍdem do Senhor PreÍeito, torna público, que fará realizar licitaçáo

pública, na MooALtDADE DE LE|LÃO EXCLUSTVAMENTE ONLTNE (ELETRÔN|CO), (TtpO

MAIOR LANCE), n" 00í/2020, no dia 10 DE ABRTL DE 2020, ÀS OS:OO (NOVE HORAS), na

Prefeitura Municipal localizada no Centro desta cidade, destinado à alienação de veículos,

máquinas, equipamentos e sucalas, no estedo em que se encontram. A presente licitâÉo

reger-s+á pelas normas e dispositivos da Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993,

atualizadas pelas Leis no 8.883 de 08.06.94 e no 9.648, de 27.05.99, devendo os interessados

obter informaçôes junto a Comissáo Permanente de Licitaçáo, que atenderá diariamente nos

dias úteís de 08:00 âs 12:00 horas, no prédio sede da Prefeitura, ou com o Leíloeiro Oficial O

ST. JOSÉ GONÇALVES ABRANTES FILHO, MATRICULADO NA JUCEP N' 011/2015,

Fone: (83) 99828-7888, no escritório localizado na Rua Manoel Bezerra de Sousa, S/N,2"

andar, Sala 03, Jardim Rogério, Pombal/PB, CEP 58.840.000 ou pelo site

www.abrantesleiloes.com

1. OBJETO DO LEILÃO

A alienaçáo para a venda de bens móveis, em virtude de haver se tomados antiemnômicos e
inservíveis para o Município, se tornado oneíoso aos cofres público, com as suas
permanências.

O Leiláo será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial JOSÉ GONçALVES ABRANTES
FILHO, devidamente matriculado na JUCEP (Junta ComeÍcial do Estado da Paraíba), sob o
no 0í1/20í5.

O Leiláo será realizado exclusivamente na modalidade online (eletrônico). A duraçâo do leiláo
flcará a critério do leiloeiro e terá o tempo necessário para que todos que desejarem tenha
oportunidade de oferecerem seus lances.

Os interessados deveráo realizar CADASTRO PRÉVP no site www.abrantesleiloes.com no
link "CADASTRE-SE", enviar toda documentaçáo exigida pelo sistema do site para o e-mail:
abrantêsleiloespb@gmail.com com até 48 (quarenta e oito) horas uteis antecedenles ao
leiláo e solicitar a HABILITAÇÃO para ofertar lances com até 24 (vinte e quatro) horas úteis
anlecedentes ao leiláo.

Toda documentafio será analisada e ficará sujeita a aprovaçáo



2. LANCE MíNIMO

Os lances mínimos indicados acima foram previamente avalíados por uma Comissáo Especial
de Avaliaçáo, nomeada através de portaria, com fotograÍias ilustÍativas, comprovando o
estado de conservaÉo em que se enconlram os referidos veículos, conforme consta nos
autos do Processo Licitatório e discriminado no ANEXO l.

3. COND|ÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. o arrematanle deverá realizar o pagamento do valor da arremataÉo através de deposito
banúrio ou transferência bancária na @nta da PÍefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
que será informada pelo Leiloeiro aos respeclivos arrematantes de cada lote via e-mail logo
após o lêiláo. O pagamento deverá ser realizado em depósito ou transferênciâ bancária até as
16:00 horas do terceiro dia útil subseqüente ao leilão. Acrescido do valor de anemataçáo,
o arrematante deverá realizar o pagamento de: 5% (cinco por cento) de comissáo calculado
sob o valor de arremataçáo mais 5% (cinco por cento) de taxas administrativas também
calculados sob o valor de arremataÉo através de depósito ou de transferência banúria para
o Leiloeiro Oficial no dia do leiláo na conta do seguinte favorecido: JOSÉ GONÇALVES
ABRANTES FILHO; BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; AGÊT{CIA: 0732;
Operação: 0í3; CONTA POUPANÇA n' 38.554-0. O náo pagamento no dia do leitáo da
comissáo e taxas administrativas no conta do Leiloeiro Oficial implicará no cancelamento da
venda.

3.2. Quando o meio utilizado para a o pagamento/depósito for eletrônico (ex: transferência de
saldo, Ted, Doc), a liberaçáo do lote somente se dará após o efetivo lançamento do crédito na
conta indicada e enviada via e-mail pelo leiloeiro, observados os prazos impostos pelas
instituiÇoes bancárias para cada modalidade.

3.3. É imprescindível que o erremalante idenliÍique no comprovanle de depósito,
o número do(s) lote(s) a que se refere o pagamento, enviando o comprovante via +mail para:
abrantesleiloespb@gmail.com até a data e horário previslos no item 3.1.

3.4. E vedada a emissáo de Nota de arremataçáo em nome de terceiros. O pagamento com
depositos de terceiros, só seráo aceitos mediante a apresentação de autorizaçáo por escrito
do outorgante, devidamente assinada por este, e pelo outoÍgado, mediante apresentaÉo de
autorizaçáo do outoÍgante.

4. RETIRADA DOS LOTES:

4.í. Após a liberaçáo dos bêns, após agendamento prévio através dos contalos do Leiloeiro
O,ficial para evitar aglomeraçóes, os mesmos deveráo ser retirados contra a apresentação da
Nota dê aÍrematação, a partir do tercêiro dia útil subsequente ao Leiláo, no horário das
08:00hs às 12:00hs. A liberação do(s) lote(s) cujo valor arrematado seja pago por um dos
métodos contemplados no item 3.2, fic€'râ vinculada a compensaçáo do(s) mesmo(s) e
liberaÇão pelo Banco do valor correspondente e se dará mediante apresentaçáo da Nota de
arremataçâo. Em hipótese alguma os bens serão retirados sem a apresentaçáo da pímeira
via da Nota de arremataÉo.

4.2. A retirada do bem arrêmatado por terceiros, só será permitida mediante a apresentaçáo
de aúorizaçáo por escrito do arrematante, devidamente assinada.



4.3. E de responsabilidade do arrematante, antes de funcionar o veículo, veíficar a
necessidade de oleo e combustível. os comitentes e o Leiloeíro oficial não se
responsabilizam por avarias deconentes deía omissáo.

4.4. Os bens arrematados deveráo ser retirados até o décimo dia útil a contaÍ do dia do leiláo,
sob penâ de cobrança multa de R$ í 0,00 por dia de permanência no pátio da garagem
municipal, contados da data do leilão.

4.5. o arrematante assumirá o risco no carÍegamento e transporte dos bens aÍematados,
bem como as despesas decoÍrentes da sua retirada. A Nota de anemataçáo em leiláo
fornecida pelo leiloeiro ao arrematante náo sáo documentos hábeis para a circulação do
veículo arrematado em vias públicas e rodovias, sendo de responsabilidade do arremaiante a
circulaçáo ou venda do referido veículo sem a regularizaçáo da documentação.

4.6. o€nematante náo poderá alegar sob qualquer pretexto, desconhecimento das condiçóes
deste Edital, o qual foi distribuído gratuitamente na entrada do leiláo, disponibilizado no site
www.abranteslêiloes.com e lido no início do pregáo.

5. CONDIÇÔES GERATS:

5.1. Toda pessoa, exceto parentes do leiloeiro em até 2" grau, funcionários efetivos da
Prefeitura Municipal de santana dos Garrotes e pessoas fisicas e jurídicas que náo
cumpriram as condições do Edital em leilôes anteriores, independente de qualquer
formalidade, poderá participar do leiláo online (eletrônico) após realizar o cadaslro no site,
desde que enviem os seguintes documentos: Carleira de ldentidade e CpF quando pessoa
física e CNPJ (cadastro Nacional de Pessoas Juridicas) quando pessoa jurídica no ato do
cadastro no site e enviados através de ê-mail.

5.2. De acordo com o Artigo 93 da Lei 8.666/93, impedir, perturbar ou fraudar a realizaçáo de
qualquer ato de procedimento licitatório, prevê pena de detençáo de seis até vinte e qualro
meses. Da mesma forma, o artigo 95 prevê que afastar ou pr@urar afastar licitante por meio
de violência, grave ameaç€, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, prevê
pena de detenção de vinte e quatro a quarenta e oito meses, e mutta, além da pena
correspondente à violência.

5.3. A critério do Leiloeiro Oficial ou do Comrtente vendedor, os lotes poderáo ser
antecipados, postergados, agrupados, desdobrados, retirados ou ter a documentaÉo baixada
junto ao DETRAN a qualquer tempo do Leiláo, conforme a autorizaçáo da Prefeilura Municipal
em questáo.

5.4. Será respeitado o pÍazo de 10 (dez) segundos antes do lote ser declarado VENDIDO
eletronicamente, para que, problemas de sinal de provedor de internet seja reestabelecido
pelos interessados.

5.5. No caso de desistência ou falta de pagamento integral o arrematante pagará uma muha
de 20% (vinte por cento), a ser recolhida em favor do coMlrENTE, c€lculada sobre o valor
de anemataçáo, 5olo (cinco por cenlo) de comissâo do Leiloeiro público oÍicial e mais 5%
(cinco por cênto) de taxas administrativas, tamtém calculada sobre o valor da anemataÉo,
independente de interpelaçáo judicial ou extrajudicial. Náo seráo aceitas desistências após o
pagamento já ter sido efetuado.

5.6. Fica reservado aos ComitenÍes, o direito de não liberar os bens por preço inferior ao da
avaliação.

/



5.8. A participaÉo do licitante nos lances implica na aertaçáo incondicional de todas es
normas e regulamentos deste Leiláo, obrigando-se o arrematante a acatar de forma definitiva
ê irrecorrível as condiçôes aqui estabelecidas, as quais são consideradas de conhecimento
de todos- tendo em vista que o presente edital foi precedido de ampla divulgaçáo e estar à
disposiçáo dos interessados para conhecimento quando da visitaçáo e disponível no site do
Leiloeiro Oficial.

5.09. Será lavrada ata circunslanciada de tudo que ocoÍreÍ no Leilào, devendo ser
obrigatoriamente assinâda pelo Presidente da comissáo permanente de Licitaçáo, pelo
Leiloeiro e facultada aos demais paÍlicipantes. seráo emitidas notas de arÍemataçóes para
cada licitante vencedor, onde que a mesma conta endereço complelos e dados para posterior
preenchimento do Recibo de Compra e Venda de cada veículo.

5.10. Os veiculos, materiais e sucatas poderâo ser examinados com agendamento prévio
através dos contatos do Leiloeiro e pelo site do mesmo para evitar aglomeraçóes a partir do
dia 04 de abril de 2020 na Garagem da Prefeitura Municipal, das B:OO às 12:00 horas,
localizado nesta cidade.

5.11. Todas as despesas com licenciamento, lexas, 2" via de CRV e CRLV, seguro
obrigatório, multas, IPVA'S em alraso ou vencidos em 2020 ou vencidos no ano corÍente até a
data do leiláo, se houver, bem como eventuais reajustes nas taxas cobradas pelo DETRAN,
sáo de totral responsabilidade do COMITENTE VENDEDOR, independentemenle do contido
no item.

5.í2. O leiloeiro prestará contas dos valores recebidos e todo procedimento dâ realizaçáo do
leiláo a Prefeitura no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da do mesmo. Os valores das
despesas junto ao DETRAN e o serviço do Despachante para emissáo de 2ô via de CRV dos
veículos que náo possuam, seráo de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santana
dos Garrotes - PB, bem como a entrega das documentações dos mesmos aos arrematantes/
licitantes, isentando o Leiloeiro Oficial do Estado de qualquer responsabilidade sobre os
mesmos, este ficará somente responsável pela enlrega da Nota de ArremataÉo aos
respectivos arrematantes e uma ópia para a Prefeitura Municipal de Santana dos
Garrotes/PB.

5.í3. A CPL da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, Estado da Paraiba,
presente ao leiláo, reserya-se o direito de suspender ou cancelar o mesmo, s€ os lances
oferecidos não apresentarem preços vantajosos para o Município, ou por qualquer outro
motivo que julgar conveniente ao interesse público.

Santana dos Garrotes - PB, 24 de março de 2020

lsÍs$

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SA NA

DA PREFEITURA
DOS GARROTES - PB

5-7. No ato da aÍrematação o comprador aceitará todas as condiçôes para aquisição,
constanles do presente Regulamento, isentando os comitentes e o Leiloeiro oÍicial de
responsabilidade por possíveis êrros de impressáo nos anúncios e catálogos do leiláo ou por
qualquer outro motivo a seu exclusivo critério.



ANEXO I

0l

VE|CULO: GM/SPIN 1.8.
DE COR BRANCA, FLEX, 7

LUGARES, ANO MODELO
2O14t2014, PLACA NQD.í725(NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA)

MT LTZ,

VEÍCULO R$ 20.000,00

02

VEICULO: MICROÔNIBUS IVE-O
DE COR AMARELA, PLACA OFH.
9e60 (NO ESTADO Eil QUE SE
ENCONTRA}

VEícULo R§ 6.000,00

03

VEiCULO: VWUP TAKE MCV,
ANO/MOD. 201712018, 4 portas,
COR BRANCA, PLACA QFX.9O45,
GASOLTNA/ALCOOL (NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRAI

VEÍCULO

R§ í1.000,00

M

VEICULO: V!\4JP TAKE MCV,
ANO/MOD. 201712018, 4 portas,

COR BRANCA, PLACA QFX-9095,
GASOLTNA/ALCOOL (NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRAI

VEíCULO R§ 11.000,00

05

SUCATA: FORD COURIER
AMBUúNCIA DE COR BRANCA
(SUCATA SEM DIREITO A
DOCUMENTAçÃO)

SUCATA R$ 500,00

06

SUCATA: VWiSAVEIRO
AMBUúNCIA DE COR BRANCA
(sucATA sEM DTRETTO A
DOCUMENTAÇÃO)

SUCATA RS 300,00

07

TRATOR
HOLLAND
ESTADO

DE PNEUS NEW
DE COR AZUL (NO

EM QUE SE
TRATOR AGRICOLA R$ 20.000,00

INKIAT RíI.OTE sITUAÇÃo

(



ENCONTRA)

08

GRADE AGR COLA DE ARADO
(NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA)

IMPLEMENTO AGRICOLA Rt 4.000,00

09

VE : RENAULT MASTER
AMB RONTAM, COR BRANCA,
DTESEL, PLACA NQF-2s24, (NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA)

VEiCULO R§ 6.000,00

VALOR TOTAL R$ 78.800,00

Santana dos Garrotes -P8,24 de março de 2020

da Prefeitura
Municipal de a dos Garrotes - PB

P
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