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EDITAL DE LICITAÇÃO LEILÃO N°. 002/2020 
 

MODALIDADE: LEILÃO Nº. 002/2020 FIEP 

TIPO: MAIOR OFERTA  

PROCESSO ADM.  Nº. 001/2019-FIEP 

             

 

OBJETO: Alienação de bens patrimoniais (veículos) pertencentes a FIEP - Federação das 

Indústrias do Estado da Paraíba, conforme descrito no Anexo I, parte integrante deste 

Edital. 

 

A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, adiante designados simplesmente de 

FIEP, com sede na Rua Manoel Gonçalves Guimarães, n°. 195, José Pinheiro, CEP: 

58.407-363, Campina Grande-PB, está promovendo Licitação, modalidade LEILÃO, do tipo 

MAIOR OFERTA, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S, 

devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas 

em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006, 11/05/2011 e 29/11/2011, com observância às 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, tendo em vista que o Sistema 

Indústria não é repartição pública (Federal, Estadual, Municipal), autarquia, empresa 

pública ou sociedade de economia mista, senão que um Serviço Social Autônomo, de 

natureza privada e sem fins lucrativos. 

NORMAS DA LICITAÇÃO 

1 - DO OBJETO 

1.1 - A presente licitação tem como objeto a alienação dos bens descritos no ANEXO I. 

2 - DA SESSÃO DE ABERTURA 

2.1 - O leilão será realizado na modalidade presencial, no dia 28 de fevereiro de 2020, às 

09h30min, horário local, na Sala da Comissão de Licitação SESI/SENAI/PB, localizada 

na Rua Manoel Gonçalves Guimarães, n°. 195, 5º andar, Edifício Agostinho Velloso 

da Silveira, José Pinheiro, CEP: 58.407-363, Campina Grande-PB. 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1 - Poderão oferecer lances: Pessoas Físicas, maiores de 18 anos, inscritas no 

Cadastrado Nacional de Pessoas Físicas (CPF), como também Pessoas Jurídicas, 

inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

3.1.1 - É vedada a participação de colaboradores e dirigentes do Sistema 

FIEP/SESI/SENAI/IEL conforme Artigo 39 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

Sistema S. 

3.2 - Aberta à sessão, o representante legal deverá credenciar-se perante o Leiloeiro, 

comprovando possuir poderes para a formulação de lances e para a prática de todos os 

demais atos relativos a este Leilão.  

3.3 - Somente poderá participar da fase de lances o próprio arrematante ou seu 

procurador, se Pessoa Física, ou o representante legal, se Pessoa Jurídica, mediante 

procuração com poderes para realizar a compra, e a apresentação dos documentos a 

seguir elencados, cujas cópias serão parte integrante do processo: 

3.3.1 - Pessoa Física: 

3.3.1.1 - Cópias da Carteira de Identidade e CPF; 

3.3.1.2 - Cópia do comprovante de residência, através de conta de água, luz, telefone, 

fatura de cartão de crédito, boletos ou contrato de aluguel; 

3.3.1.3 - No caso de Procurador, apresentar também Carteira de Identidade e Instrumento 

de Mandato Público ou Instrumento de Mandato Particular, assinado pela Pessoa Física 

interessada, com firma reconhecida em Cartório, com poderes para formular ofertas e 

lances de preços, rubricar propostas dos demais arrematantes, assinar atas e 

documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de 

decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, por escrito ou oralmente, respondendo 

para todos os efeitos por sua representada; 

3.3.2 - Pessoa Jurídica: 

3.3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

3.3.2.2 - Cópia do Ato Constitutivo, Registro Comercial, Estatuto ou Contrato Social da 

empresa a ser representada, que comprove a legitimidade do representante. No caso do 

ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido alterações, essas 
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deverão ser apresentadas, a menos que os referidos documentos sejam 

consolidados; 

3.3.2.3 - Cópia de documento oficial com foto do representante legal; 

3.3.2.4 - Em se tratando de Procurador deverá ser apresentado Instrumento de Mandato 

Público ou Instrumento de Mandato Particular, assinado pelo representante legal da 

empresa, com firma reconhecida em Cartório, com poderes para formular ofertas e 

lances de preços, rubricar propostas dos demais arrematantes, assinar atas e 

documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de 

decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, por escrito ou oralmente, respondendo 

para todos os efeitos por sua representada. 

3.4 - Os documentos relacionados no subitem anterior deverão ser exibidos em cópia 

legível, autenticada em Cartório ou cópia simples. No caso de cópia simples a Comissão 

de Licitação poderá autenticar o documento apresentado pelo proponente, no dia da 

sessão de abertura, desde que acompanhado do documento original. Neste caso, a 

autenticação só será válida para efeitos da presente licitação. 

4 - DA VISTORIA 

4.1 - Todos os bens ficarão à disposição dos interessados, para serem vistoriados e 

examinados, no período de 10 a 27 de fevereiro de 2020, das 09h00min às 17h00min, 

no endereço: Rua Manoel Gonçalves Guimarães, n°. 195, Edifício Agostinho Velloso 

da Silveira, José Pinheiro, Campina Grande - PB.  

4.1.1 - A visitação deverá ser acompanhada por colaborador do órgão para orientações e 

esclarecimentos de eventuais dúvidas. 

4.2 - É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos itens, sendo vedados quaisquer 

outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças. 

5 - DOS BENS EM ARREMATE 

5.1 - Os bens objeto deste Leilão serão leiloados e arrematados no estado de conservação 

e nas condições em que se encontram, exceto a nota fiscal de venda. 

5.2 - Pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos interessados, não 

cabe, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior. 

6 - DOS LANCES 
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6.1 - Os lances serão verbais em ordem crescente de preços, a partir do valor mínimo de 

avaliação estabelecido neste edital, considerando-se vencedor o arrematante que oferecer 

a MAIOR OFERTA. 

7 - DO PAGAMENTO 

7.1 - O pagamento poderá ser total no ato da arrematação, ou parcial, no valor 

correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total arrematado, como sinal, devendo o 

restante ser recolhido à tesouraria da Instituição, localizada na Rua Manoel Gonçalves 

Guimarães, n°. 195, Edifício Agostinho Velloso da Silveira, 1º andar, José Pinheiro, CEP: 

58.407-363, Campina Grande-PB, Telefone (83) 2101-5380 / (83) 2101-5431, no prazo de 

até 02 (dois) dias úteis, a contar do término da licitação. 

7.2 - Todos os pagamentos deverão ser efetuados em moeda corrente do país, a vista ou 

cheque nominal a: 

 Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ sob o n°. 

08.858.250/0001-79. 

7.2.1 - Se o pagamento for efetuado em cheque, o bem só será liberado após a devida 

compensação em conta corrente, mediante comprovação pela Tesouraria, conforme o 

caso. 

7.3 - O arrematante, tendo pago integralmente o bem arrematado, observado o disposto no 

subitem 7.1 deste Edital, terá o prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis para providenciar, 

às suas expensas, a retirada do bem das dependências da Instituição. 

7.4 - Serão aceitos pagamentos realizados por meio de cheque, sendo vedada a entrega 

de cheque em nome de terceiros. Portanto, só serão aceitos cheques em nome do próprio 

arrematante. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 

8.1 - Fica sem validade a arrematação cuja integralização do restante do pagamento não 

ocorrer no prazo de 02 (dois) dias úteis, perdendo integralmente, o arrematante, o sinal 

pago. 

8.2 - O bem arrematado, após totalmente pago, observado o prazo estabelecido no 

subitem 7.3 deste Edital, ficará por conta e risco do arrematante e será entregue no estado 

em que se encontra não se responsabilizando a FIEP por quaisquer ocorrências ou 

despesas de qualquer natureza. 
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9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 – A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba se reserva no direito de optar pela 

proposta que lhe for mais conveniente, bem como tornar sem efeito no todo ou em parte, o 

referido leilão, caso as ofertas não atinjam o preço mínimo atribuído aos bens postos em 

venda. 

9.2 - O não atendimento a qualquer das cláusulas deste Edital por parte do comprador, 

acarretará perda de seus direitos com relação a presente alienação. 

9.3 - A participação neste leilão implica no conhecimento integral dos termos e condições 

nele inseridos, por parte das proponentes, bem como das demais normas legais que 

disciplinam a matéria. 

10 - DO FORO 

10.1 - As questões decorrentes desta alienação, que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas no foro da cidade de Campina Grande - PB, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Campina Grande-PB, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

Ariana Almeida Gonzaga 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

 

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS COM VALORES ESTIMADOS 

 

ITEM DESCRITIVO PLACA ANO/FAB VALOR R$ 

01 VEÍCULO SANTA FÉ V6 OGF-4924 2013-2014 80.000,00 

02 VEÍCULO SANTA FÉ 3.5 OET-5079 2010-2011 35.000,00 

VALOR TOTAL R$   115.000,00 

 

VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais)  


