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PROCESS0  LICITATORI0
EDITAL  DE  LlclTAc:ao

I.EILao  pbBLlco  NO   Ooi.2021

MODALIDADE: LHILAO 001/2021.
TIPO: MAIOR LANCE
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da  Prefeitura  Municipal.   Iocalizada   a   Av.   Gov.   Pedro  Moreno   Gondim,   s/n.   -  Centro,   e   ONLINE   atl.av6s   do   site
w'\`'``'.mitt.c`oLujitilciitic`s.com.I", destinado a aliena?ao de veiculos, no estado em que se encontram. A presente ]icitaE5o regei--
se-a pelas normas e dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93, de 21  dejunho de  1993, atualizadas pelas Leis n° 8.883 de 08.06.94
e n° 9.648,  de 27.05.99, devendo  os  intei.essados obter informag6es junto a Comissao Permanente de Licitacao,  que atendera
diariamente mos dias uteis de O8hoomin as  12hoomin, na sala da Comiss5o Permanente de Licita¢5o da Prefeitura Municipal de
Borborema, localizada in Av.  Pedro Moreno Gondim, s/n, Centro, nesta cidade, ou com o Leiloeiro Oficial o Sr.  Mat.co Thlio
Montenegro Cavalcanti Dias (83) 98787-8175, no escrit6rio localizado na Av. Jo5o Machado, 553, Sala 407, Empresarial Plaza
Center, Centro` Joao Pessoa/PB, CEP 58013-520 ou pelo site :}}±L\

i  OBJET0 D0 LE]L^0:

\\.marcotui1oii`i1oL`-`,i`rt}}i.ii;.

1.1   A alienac5o para a venda de beus m6veis, em virtude de haver se tornados antiecon6micos e inserviveis para o Municipio.
se tornado oneroso aos cofres piiblico, com as suas perman€ncias.

I.2  0  Leil5o  Pthlico  sera  conduzido  pelo  Leiloeiro  Pdblico  Oficial  Sr.  Marco  Tiilio  Montenegro  Cavalcanti  Dias,
devidamente matriculado na JUCEP (Junta Comercial do Estado da Paraiba), sob o n° 0104014, e nomeado pelo municipio
atrav6s de portaria, autorizado pela Lei Municipal n° 327/2021.

1.3   0  Leilao  sera reaJizado  de forma  pres€ncial e  online. A  duraEao do  leilao  ficara a criterio  do Leiloeiro  Oficial  e tera o
tempo necessirio para que todos que desejarem tenha oportunidade de oferecerem seus lances.

1.4  0s bens objeto do presente  LEILA0  encontram-se descritos mos ANEXOS  I  e 11, partes integrantes e indispensaveis do
presente instrumento convocat6rio, com valores minimos estimados para cada lote.

2=  LANCE MfNIMo:

2.1   0s lances minimos indicados acima foram previamente avaliados por uma Comiss5o Especial de Avaliaeao, com fotografias
ilustrativas, comprovando o estado de couserva9ao em que se encontram os referidos bens, conforme constam mos autos do
Processo Licitat6rio e discriminados nos ANEXOS I e 11.

i  CONI)IC6ES DE PAGAMENTO:

3.1   0 pagamento sera a vista atravds de cheque caugao de 20% (vinte por cento) que devera ser emitido no ate da arrematapao
ou transferido para a conta corrente da Prefeitura de Municipal de Borborema/PB. Banco do Brasi]. Agencia 26964.
Conta Corrente n°  19520ul). CNPJ:  09.070.400/000148. acrescido de:  5%  (cinco por cento) de comissao ao Leiloeiro
Oficial e mais 5% (cincu por cento) de taxas administrativas, em conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial. 0 saldo 80%
(oitenta  por  cento)  devera  ser  feito  em  dep6sito  em  dinheiro  ou  cheque  na  conta  corrente  acima  mencionada,  ate  ds
16Iiooniin do terceiro dia htil subsequente ao leilao. 0 n5o fomecimento jmediato no momento da arrematacao do cheque
caucao elnitido pelo arTeinatante iniplicara no cancelamento da venda.

3.2  Quando  o  meio  ulilizado  para  a substitulcao  do  cheque  cauc5o  for eletr6nico  (ex:  transferencia  de  saldo,  Ted,  Doc)`  a
liberacao do lote somente se clara ap6s o efetivo laneaniento do credito na conta indicada pelo leiloeiro, observados os prazos
impostos pelas iustitui?6es bancirias para cada modalidade.
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3.3   0s  cheques  deixados  em  caugao  que n5o  forem substituidos ate data e horalio previstos  no  item 3.1.  serao  depositados.

3.4  i  imprescindfvel  que  o  arrematante  identifique  no  comprovante  de  dep6sito,  o  ndmero  do(s)  lote(s)  a  que  se  refere  o
pagamento, enviando o comprovante via e  -mail para:  t"irr.`oltiliiif/ mLiFt`tiliiliol``ilt\tJ` oim  I"   ate a data e hora,rio previstos
no item 3 . 1 .

3.5  i vedada a emissao de nota de aiTematacao em none de terceiros. 0 pngamento com cheques de [erceiros, s6 serao aceitos
mediante a apresenta¢o de autorizagao por escrito do outorgante, devidanente assinada por este, e pelo outorgado, mediante
apresentacao de autorizagao do outorgante com firma reconhecida.

i  RITO DO LEILAO

4.1   0s  LOTES  SERAO  OFERTADOS  UM  A  UM  qoTE  A  LOTE),  conforme  relagao  dos  bens  diaponi'veis  para  leilao
(ANEXO I), a quem MAIOR LANCE oferecer, n5o sendo cousiderado pela Comissao de Avalia€ao da Prefeinm Municipal
de Bofoorema e pelo LeiLoeiro Oficial o lance que nao alcan¢ar os pre¢os minimos estabelecidos em avaliacao.

4.2  Fica estabelecido urn INCREMENTO MiNIMO PARA  CADA LOTE,  ou seja,  os participantes  s6 poderao ofertar seus
lances reapeitando o incremento mfnimo conforme determinado pelo Leiloeiro Pthlico Oficial Sr. Marco Tdlio Montenegro
Cavalcanti Dias, nao sendo aceitos lances com incrementos inferiores;

4.3   A Comissao de Avaliagao da Prefeitura Municipal de Borborema-PB e o Leiloeiro Oficial] a crit6rio ou necessidade, poder5o
retirar, reunir ou separar items dos hens m6veis colocados em Leilao;

4.4  0 Leiloeiro Oficial podera, no final do leil5o, promover uma segunda rodada de ofertas dos items n5o arrematados. Se mesmo
assim,  n5o  acudirem  interessados,  o  Leiloeiro  em  conjunto  com  a  Comissao  de  Aval.iaeao  da  Prefeitura  Municipal  de
Borborema-PB, poderd, mediante justificativa fundamentada, verificar as raz6es do desinteresse e se necessal.io, reexaminar
a disposicfro dos lotes, a avaliagao minima estabelecida ou a retirada dos lotes do leilao.

i  CONDICOES DE ARREMATACAO

5.1   0s bens serao vendidos a vista. a quem maior lance oferecer n5o inferior a avaliae5o, no estado em quc se encontram.

5.2   0 vencedor do lance sera identificado no ato da assinatura do comprovante dc compra (boleta),  quando ent5o entregara o
seu RG e CPF, no caso de pessoa fisica, ou Certidao de Iuscric5o no CNPJ e Contrato Social, quando pessoa juridica.

5.3  Apds a arrematag5o, que se consuma com a "batida do martelo" pelo Leiloeiro Oficial, nao sera aceito em newhuma hipdtese
a desistencia dos arrematantes quanto aos lotes arrematados.

5.4  0s BENS (lotes) arrematados deverao ser pagos a vista, em moeda corrente, atrav6s de dep6sito na c/c do leilao, ate as 16hoo
do terceiro dia dtil subsequente ao leilao.

5.5  No ato da arrematagao, os arrematantes deverao assinar a nota de arrematacao, e no mesmo momento efetuar a garantia de
pagamento dos lotes arrematados atrav6s de Ol(urn) cheque cangao, sendo 20% (vinte por cento) do valor do arremate ou
transfuido para a conta corrente da Prefeitura de Municipal de Borborema/PB, al6m dos 5% da comissao do leiloeiro nrais
5%  de  Taxa  Administrativa,  favor  do  Leiloeiro  Oficial  MARCO  TULTO  MONTENEGRO  CAVALCANTT  I)IAS.  0
pagamento  total ocorrera i vista de  acordo  com item  5.1  do presente.  Caso  nao  haja o pagamento no prazo  indicado, os
cheques deixados como caucao serao depositados impreterivelmente no terceiro dia dtil subsequente ao leilao. Caso ocorra
a  devoluc5o  dos  cheques,  estes poder5o  ser levados  a  protesto  e/ou poder5o  ser tomadas  as  medidas  cabiveis  na  esfera
administrativa e judicial.  Pelo nao  curnprimento  dos prazos  e  condig6es  estipuladas  ficari automaticamente  cancelado  a
venda pcTdendo o arrematatite o direito sobre o hem e o direito da restituigao das importfncias pagas, podendo a Comissfro
de Avaliagao da prefeitura Municipal de Borborema-PB, promover a sun venda em continuacao ao leil5o;

5.6  N5o serao aceitas reclama€6es posteriores a arremata€ao, bern como nao serao aceitas desistencias;

i  RETIRADA DOS LOTES

6.I   Ap6s a liberaedo dos hens, os mesmos deverio ser retirados com a apresentacao da nota de arremataGao. a partir do quinto
dia iitil subsequente ao Leil5o, no hofario das 8 ds  12 horas. A liberacfo do(s) lote(s) cujo valor arrematado seja pago com
cheque comuni ou por urn dos m6todos contemplados no item 3.2, ficara vinculada a conipeusapao do mesmo e liberacao
pelo Banco do valor correspondente e se clara mediante apresentagao da nota de arrematagao.
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6.2  A  retirada  do  ben  arrematado  por  terceiros,  s6  sera  permitida  mediante  a  apresentaGao  de  autorizac5o  por  escrito  do
arrematante, devidamente assinada.

6  .3. i de responsabilidade do arrematante. antes de funcionar o ve]'culo` verificar a necessidade de 61eo e combustive]. Os
Comitentes e o Leiloeiro Oficial nao se responsabilizam por avarias decorrentes desta omi`ssao.

6.4.    Os bens aiTematados deverao ser retirados ate o decimo dia dtil a contar do dia do leil5o, sob penfl de cobranca multa de
R$  10,00 por dia de permanencia no patio da garagem municipal` contados da data do leilao.

6.5.   0 arreinatante assumira o risco no carregamento e transporte dos bens arrematados, ben como as despesas decon.entes da
sua retjrada. A nota de a.rrematapao em leilao fomecida pelo Leiloeiro Oficial ao arrematante nao s5o documentos habeis para a
circulagao do veiculo arrematado em vias ptiblicas e rodovias, sendo de responsabilidade do arrematante a circulac5o ou venha
do referido veiculo sem a regularizagao da docunentapao.

6.6.   0 arrematante nao podera alegar sob qualquer pretexto, dcsconhecimento das condi?5es deste Edital, o qual foi distribuido
gratuitamente na cntrada do leil5o, disponibilizado mos sites
lido no injcio do Leilao.

i`== _`LL_ILilji,  no mural  dc  licitac6cs TCE-PB  e

7 - D0 JULGAMENT0 e DA ARREMATACAO

7.1     -Ndo serdo aceitos lances inferiores ao valor da avaliacdo estabelecido Mos Anexos deste i,nstrumento convocatbrio. Os
lances deverao ser iguais ou super.iores ao valor da avaliapdo (art. 22, § 5°), da Lei nu 8.666/93).

7.2     -A participagao do licitante mos lances iixplica na aceitae5o incondicional de todas as normas e regulamentos deste Leilao,
obrigando-se o arrematante a acatar de forma definitiva e irrecorrivel as condic6es aqui estabelecidas, as quads sao consideradas
de  conhecimento  de  todos,  tendo  em vista  que o presente  edital  foi precedido de  ampla  divulgacao  e  estar a disposicao  dos
iTiteressados para conhecimento quando da visitagao e lido ao inicio do leilao.

7.j     -Os lances cfetuados sao ilTetrativeis e, se vencedores, geram uma obrigacao contratual na forma de promessa de compra,
em caso de descumprimento podendo ensejar as Tesponsabilizac5es previstas na Lei 8.666ro3 e Artigo 335 do Cddigo Penal.

8. CONDIC6ES GERAIS

8. I -   Poder5o participar de presente procedimento licitat6rio pessoas fisicas e pessoas jun'dicas, identificadas da segulnte forma
presencial e forma online  cadastrarrse no site  \\` `t{\r\i'.m`u``_i.)liLi jo!|`i liji``,ci"ii.Lii  com anteced6ncia de  72  (setenta e duas)  horas do
horino previsto para abertura da sess5o licitat6ria. conforme a seguir:

A) PARA PARTICIPACA0 NA FORMA ONLINE:

8.1. I  -Pal.a participar do  Leilao de forma ONLINE,  o usudrio devera efetunr o  cadastro no site  i++\|i-\ ii;ii L`t\Tt! i LLp`l±+jLi.i;i,.±_iwh.
Para que o cadastro seja riberado para ofertas de lances Online. o usutrio devera ler e aceitar as regras de utilizagao do sistema
do Leiloeiro Oficial  (site),  e enviar c6pias  dos  documentos abaixo  ate  72 (setenta e  duas) horas  antes da datzi prevista para  fl
realiza¢ao do leilao:

: PESSOA FisICA: Comprovantc de residencia, CPF e Carteira de Identidade.

: PESSOA JUR£DICA:  CNPJ,  Cousolidagao Contratual  ou Contrato onde conste o s6cio  administrador e CPF e  Carteira de
ldentidade do s6cio administrador.

8. I .2 - 0 Leiloeiro Piiblico Oficial podera proceder a conferencia da documenta¢ao enviada, cousulta ao CPF/CNPJ do usudrio
para averiguapao de possiveis restric6es, a confirmaeao dos dados via telefone, e entao proceder a liberac5o ou nao liberacfo do
usu:irio para participar do Leilao.

8.I.3  -0 cadastro 6 iinico e pessoal. Em caso de perda ou esqueeimento do Login e Senha. o usudrio devera entrar em contato
com  o  Leiloeiro  Oficial,  atraves  do  site  u''`ti;+`\,.\,   ill:}!'I`!`iiF`!iit!r! L`ji e solicitar a 1.ecupera¢ao dos mesmos.

8. I .4 -Os usualios deverao, ap6s a aprovacao de seu Cadastro, acessar a guia do Leilao no site do Leiloeiro e solicitar a liberagao
para participar do Leilao, ler e aceitar as regras especificas do presente Leilao.
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8) PARA PARTICIPACAO NA FORMA PRESENCIAL:

8  identidade e CPF, quando for o caso, procuracao ptiblica do licitante com pnderes para participar do leilao, .2  - PESSOAS
FfsICA_a:_ devem  ser maiores  de  idade  ou  emancipadas,  possuidoras  de  documentos  de  oferecer  lances  e  assinar a  nota de
arremataeao.

8  .3  - ,P,ES_90AS  JURP|CAsi  conquto  social e  eventunis alteracdes.  CNPJ,  RG e CPF  do(s) rapresentante(s).  No  caso de
rapresentaeao  por  inandatalio`  deverd  o  procurador  estar munido  de  procurapfro  com  firma  reconhecida,  com  poderes  para
participar do leilao, oferecer lances e assfnar a nota de arrematacao.

8.3.1  -Em ambos os casos,  sera imprescindivel que o  adquirente do ben leiloado sejfl titular de conta corrente bancaria,  com
saldo disponi'vel e de ]ivre movimentagao atraves do cheque caucao que devcfa ser emitido no ate da arremata¢ao.

8.4     -Nao poderao participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrcm em qualquer das situnp6es a segulr:

8.5     -Sg.am declaradas inid6neas pela Administracfro PtibliczL djreta ou indireta, Federal, Estadunl, Municipal  ou Distrital, ou

que  estejam  cumprindo  saneao  de  suspensao  temporina  de  participaqao  em  licitacao  e  impedimento  de  contratar  com  a
Admiristrac5o Ptiblica.

8.6     -Estejam em processo de falchcia. ou de recuperacao j.udicial ou extrajudicial sob concurso de eredores. bern como em
dissolu+-ao ou em liquidacao;

8.7-PESSOAS FisICAS 0U JURfDICAS enqundradas no disposto do art. 9° da Lei n° 8.666/93;

8.8     -0 vencedor do lance sera identificado no ato da assinatura da nota de arremata9ao, quando enfao fomecera o ninero da
carteira de identidade e CPF, no caso de pessoa fisica, ou CNPJ quando Pessoa Juridica.

8.9     - Somente podefa participar da fase de lances  o pr6prio licitante ou seu procurador com poderes especificus para ofertar
lance e assinar a nota de arrematacao, quando for o caso.

8.10  -Os documentos exigidos mos subiteus anteriores poderao sex exibidos no original ou mediante c6pifl integral, legivel e em
boa forma, autenticada em cart6rio ou, se for o caso, pelo Leiloeiro Oficial ou membros da Com.issao de Licitagao a partir
do documento original.

8.11   -Neste LEILAO "E£Q: poderao participar servidores da Prefeitura Municipal de Borborema/PB.

8.12  -De acordo com o Artigo 93 da Lei 8.666/93, inpedir, perturbar ou fraudar a realizagao de qualquer ato de procedimento
licitat6rio, preve pena de detenqao de seis ate vinte e quatro meses.  Da mesma forma, o artigo 95 prove que afastar ou
proourar afastar licitante por meio de violencia, grave ameaca, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo` prove
pena de detengao de vinte e quatro a quarenta e oito meses, e multa, alem da pena correspondente i violencia.

8.13. Imediatamente ap6s o lance aceito pelo Leiloeiro Oficial, o arrematante devera identificar-se fomecendo o none, endere?o`
RG e CPF ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas), para emissao da respectiva nota de arrematagao elm Leil5o.

8.14. No caso de desistencia ou devolugao do cheque-caugao por iusuficichcia de fundus,  o  arrematante pagari uma multa dc
20% (vinte por cento), em favor da Prefeitura Municii]al de Borborema/PB, calculada sobre o valor de arrematac5o, independente
de interpelapao judicial ou extrajudicial. Nao serao aceitas desist6ncias ap6s o pagamento ja ter sido efetuado.

8.15  -0 anematante devera efetuar a descaracterizacao e a transferencia de propriedade dos beus adquiridos no prazo de ate 30
(trinta) dias, a contar da retirado do lote.

8.16  -No  ato  da arremata¢ao  o  comprador aceitara todas as condig6es para  aquisig5o,  constantes  do presente  Regulamento`
isentando os Comitentes e o Lejloeiro Oficial de responsabilidade por possiveis erros de impressao mos an\incios e cats,logos do
lei]5o ou por qualquer outro motivo a seu exclusivo criterio.

8.17  -Sera  lavrada ata circunstanciada de tudo que  ocorrer no Leilao,  devendo  ser obrigatoriamente assinada pelo  Lciloeiro
Ooficial e membros da Comissao Perinanente de Licitagao presentes.   Serao emitidas notas de arrematac5es para cada licjtante
vencedor, constando na mesma, endere€o completo e dados pessoais dos arrematantes de cada lote.



ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
CPL _ Comissao Permanente de Licita§ao

CNPJ 09.070.400/000148

8.18 -Para os cases de alienacao de vefculos, a Prefeitura Municipal de Borborcma fornecera ao arrematante I.ara  a
transferenciadepropriedade,ORECIBO,devidamentepreenchido,assinadoecomfirlmreconhecidaporautenticidade
pela Prefeita   do Municipio.

8.19 ~ Os ve]'culos coilstantes do processo de leilao deverao ser transferidus atraves do DETRAN-PB, sendo da responsabi lidade
do arrematante a transferencia para outro Estado da Federagao.

8.20 -A Emissao de Notas Fiscals avulsas (ICMS), documento imprescindivel para transferencia,  sera de responsabilidnde do
arrematante, isentando a Prefeitura Municipal de Borborema e o Leiloeiro Oficial. Marco Tulio Montenegro de qunlquer Onus
sobre a mesma.

8.21  -Os beus poderao ser examinados mos dias 30 e 31 de marco. 01. 02, 05 e 06 (antes do inicio do leila,ot de abri] do
corrente ano. no Patio da Secretaria Municinal de Transnortes, das 8h30min ds 12hoomin,1ocalizado nesta cidade.

8.22 -Todas as deapesas com licenciamento, taxas, seguro obrigat6rio, multas em atraso, se houver, bern como eventuais reajustes
nas  taxas  cobradas  pelo  DETRANA'B,  s5o  de  respousabilidade  do  COMITENTE  VENI)EI)OR,  ate  a  data  do  lejlao,
independentemente do contido no item.

8.23  -0 Lei]oeiro Oficial prestara contas de todo procedimento da realizaeao do leilao a Prefeilura no prazo de  10 (dez) djas
uteis, a partir da do mesmo.

8.24 - 0  Leiloeiro  Oficial  e  membros  da  Comissao  Permanente  de  Licitacao  responderao  solidariamente  por  todos  os  atos
praticados no Leilao, salvo se posi€ao individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na
reunifro em que tiver sido tomada a decis5o, conforme preceitos contidos no art. 51  da Lei 8.666/93.

A Autoiidade superior da Prefeituia Municipal de Borborema, reservarse o direito SUSPENDER ou C`ANCELAR o mesmo por
qualquer outro motivo que julgar conveniente ao interesse piiblico, devidamente fundamentado.

Para dirimir as quest6es decorrentes deste conti.ato, as partes elegem o Foro da Comai.ca de BananeirasltB.

MAPICO TULIO                                    Assinado de forma dlgltal por

MONTENEGROCAVALCANTl&AVRi°cTNLi°D#i:#6¥:#26
DIAS:03618644426                         Dados: 2o21.o3.19 07slo:47 I)3'00'

Mari°EFLd8i]#;e#E;ccoavoaic[g[tiDiDias.

Borborema,  I 8 de mango de 202 I .
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ANEXO I
RELACAO DE BENS

LOTE DESCRICA0 D0 BEM SITUACA0 ESTAD0 DE I,ANCE

coNslmvACAo TNICIAIJ

0]

FORD/KA   SE   1.0   HA   a   -   ANO/MODELO: VEICULO COM: MOTOR BATIDO E

R$ 18.000.00
2018/2018         -         PLACA         QSC-6727         - DESMONTADO,  BLOCO  DO  MOTORINSEvivEL(COMBURACO);PNEUSREGULARES.
COMBUSTivEL: ALCOOL/GASOLINA
CHASSI:                                 9BFZH55LXJ8219640-
RENAVAN: 01160332344 -COR: BRANCA

02

NISSAN/FRONTIER  S  4X4  -  ANO;MODELO: VEICULO               COM:      TURBINA

R$ 40.000'00
2015/2016         -         PLACA          QFB-1973 QUEBRADA; TAMPA DACARROC,ERIAQUEBRADA.
COMBUSTfvEL: DIESEL CHASSI:
94DVCUD40GJ 113742 -RENAVAN:
0109289812-0 -COR: PRETA

03

RENAULT"A S TER                 AMB ULANC I A
VEICULO               COM:      RADIADORDOINTERCULER

R$ 23.000'00

RONTAN    -    ANO/MODELO:     2013/2014     - QUEBRADO; LANTERNA
PLACA      OGG-9C35      -      COMBUSTIVEL: TRASEIRA DO LADO ESQUERDOQUEBRADA;GIROFLEXQUEBRADO.
DIESEL CHASSI:   93YMAF4MCEJ923187 -
RENAVAN: 0099554556-1 -COR: BRANCA

04

FIAT"OBI LIKE -ANO/MODELO: 2017/2018 VEicuLO  COM:  DEFEITO  NA  CAIXA

R$ 19.000'00
-    PLACA     QFS-7835     -    COMBUSTivEL: DE MACHA.
ALCO0L/GASOLINA
CHASSI :                                9BD34 l A5XJY470024-
RENAVAN: 0111833294-3 -COR: BRANCA

VALOR TOTAI. DO IjANCE INICIAL„„ ...... „ .... „ ...........,.. „ ..................... „ .......... „.„ ........................  R$ 100.000,00
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ANEXO 11
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS LOTES AVALIADOS
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