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EDITAL PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO 

MODALIDADE LEILÃO 

 
 

O MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/ 

MF sob o nº 08.260.663/0001-57, com sede à Avenida Doutor Belmino Correia, nº 3038, Bairro 

Timbi, Camaragibe/PE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração 

Senhor ALEX JENNER NORAT, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 168.034.504-

49, por intermédio do Leiloeiro Público Oficial regularmente contratado após finalizado o 

Pregão Eletrônico nº 22/2021, Senhor CESAR AUGUSTO ARAGÃO PEREIRA, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.738.564-63, JUCEPE 384, com endereço profissional 

à Estrada das Ubaias, 20, Sala 401, bairro de Casa Amarela, Recife-PE, CEP 52070-013 e 

endereço eletrônico atendimento@aragaoleiloes.com.br , telefone (81) 99432-7547 / 3877-

1001, torna pública a realização de LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO, do tipo maior 

lance, na data de 29 de abril de 2022, às 10 horas, horário de Brasília, destinado à 

alienação de bens móveis no estado em que se encontram, nos termos deste Edital, do 

Termo de Referência e demais documentos que lhe são anexos, de tudo conforme os 

ditames da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, devendo os 

interessados obter informações e esclarecimentos sobre os termos do edital através do 

endereço eletrônico atendimento@aragaoleiloes.com.br, em correspondência direcionada ao 

leiloeiro oficial. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente Edital a alienação de bens móveis inservíveis (veículos, 

equipamentos e sucatas diversas), no estado de conservação em que se encontram, 

pertencentes ao Município de Camaragibe, Estado de Pernambuco, diante da necessidade de 

promover a gestão racional do patrimônio público, diminuindo custos advindos da guarda de 

tais bens, liberando espaços para uso adequado pela administração e captando recursos 

financeiros. 

1.2 Os bens a serem alienados foram identificados pelos órgãos municipais que deles fazem 

uso e classificados na forma que segue pela Comissão de Avaliação e Classificação de Bens 

Móveis instituída pela Portaria N° 14, de março de 2022, com o auxílio técnico do Leiloeiro 

Oficial e de acordo com o disposto no art. 3º do Decreto Municipal nº 11, de 21 de março de 

2022: 

a) ocioso - bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é 

aproveitado; 
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b) recuperável - bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo da 

recuperação seja de até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja análise de 

custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação; 

c) antieconômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento seja 

precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 

d) Irrecuperável - bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina 

devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de recuperação 

mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise do seu custo e 

benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação. 

1.3 Os bens que fazem parte dos lotes a serem leiloados estão relacionados, descritos, 

classificados e precificados no ANEXO I deste Edital. 

 

2. DO PREÇO 

2.1 Os valores dos bens foram fixados pelo Leiloeiro Oficial de acordo com a documentação 

contábil existente, os valores atuais de mercado, o estado dos bens, seus vícios aparentes e, 

ainda, mediante a análise comparativa de procedimentos similares recentemente realizados. 

2.2 O valor mínimo inicial dos bens alienáveis estão apontados no “Relatório de Avaliação e 

Classificação dos Bens” constante do ANEXO I deste Edital. 

2.3 O “Relatório de Avaliação e Classificação dos Bens” foi produzido pelo Leiloeiro Oficial e 

ratificado pela Comissão de Avaliação e Classificação de Bens Móveis, identificados por 

LOTE, DESCRIÇÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONDIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, 

AVALIAÇÃO DO LEILOEIRO e, quanto aos veículos, com especificação de PLACA, CHASSI, 

ANO e COR. 

2.2 Os lances serão recebidos de forma presencial e eletrônica via WEB, 

concomitantemente, a partir do preço mínimo estabelecido, considerando-se vencedor o 

licitante que houver oferecido maior lance ou oferta por lote. 

2.3 Não serão aceitas arrematações a preços inferiores aos determinados no “Relatório de 

Avaliação e Classificação dos Bens” do ANEXO I. 

 

3. DO LOCAL E DATA DA REALIZAÇAO DO LEILÃO 

3.1 O leilão será realizado simultaneamente de forma presencial e eletrônica no dia 29 de abril 

de 2022, com início às 10h e término previsto para as 16h. 

3.2 Caso não tenham sido apregoados todos os bens móveis no horário previsto no subitem 

acima, o Leilão prosseguirá no dia seguinte, a partir das 8:00 horas. 
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3.3 O Leilão presencial será realizado no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, 

com endereço à Rua José Belém de Lima, 16, bairro do Timbi, Camaragibe/PE, CEP 

54768-847. 

 

4. DA VISITAÇÃO AOS BENS MÓVEIS 

4.1 Os interessados poderão examinar os bens móveis a serem leiloados, a partir da data da 

publicação deste edital, em dias úteis, no horário de 8:00 horas às 16:00 horas, nos seguintes 

endereços: 

• Almoxarifado Central do Município 

Rua Teixeira Soares, s/n, bairro do Timbi - Camaragibe/PE 

• Garagem Municipal 

Rua Rubens Correa, 330, bairro Vila da Inabi - Camaragibe/PE 

• Privê Vermont/Brigada Ambiental 

Av Belmino Correa, s/n, bairro do Centro, Camaragibe/PE. 

• Cemitério Municipal 

Rua Padre Oseas Cavalcante, 300, Bairro Novo do Camelo, Camaragibe/PE. 

4.2 Os bens móveis serão leiloados no estado e condições em que se encontram, não 

cabendo a respeito deles qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas. 

 

5. DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

5.1 Os participantes poderão se manifestar acerca do edital mediante impugnação ou pedido 

de esclarecimentos. 

5.2 Impugnações e pedidos de esclarecimentos ao instrumento convocatório deverão ser 

a pre s e n ta da s por e s cr i to, di r i gi da s a o l e i l oe i ro n o e n de re ço e l e t r ôn i co 

atendimento@aragaoleiloes.com.br até dois dias úteis antes da data do evento, em 

conformidade com a Lei nº 8.666/1993. 

5.3 As impugnações poderão ser entregues também no setor de protocolo da Prefeitura 

Municipal de Camaragibe ou encaminhadas através do e-mail cpl@camaragibe.pe.gov.br . 

5.4 Caberá ao leiloeiro oficial indicado para conduzir o leilão decidir sobre a impugnação, 

no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

5.5 Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

5.6. Os casos omissos serão decididos no prazo de 03 (dias) úteis contados da data do 

apontamento da omissão. 
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6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

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

jurídicas devidamente constituídas na forma da lei. 

6.2. Todos os participantes deverão apresentar os seguintes documentos para 

credenciamento: 

6.2.1 PESSOA FÍSICA: 

a) documento de identificação (Cédula de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação); 

b) Documento de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF); 

c) Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, se for o caso. 

6.2.2 PESSOA JURÍDICA: 

a) d o c u m e n t o    d e    i d e n t i fi c a ç ã o     d o     r e p r e s e n t a n t e     l e g a l 

(Cédula de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação); 

b) Documento de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

c) Estatuto ou Contrato Social e devidas alterações, se houver; 

d) Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, acompanhada de 

documento que comprove que a outorga da procuração foi feita por quem detém poderes 

para fazê-lo. 

6.3 O representante da pessoa jurídica participante, caso não seja sócio, deverá apresentar 

instrumento de procuração outorgada pelo(s) sócio(s) ou diretor(es) com poderes específicos 

para representa-los no leilão. 

6.4 Os participantes poderão efetuar seu credenciamento no sítio eletrônico do leiloeiro oficial 

até o início da etapa de lances, na data do leilão. 

6.5 Em hipótese alguma será permitido o credenciamento de licitantes interessados após o 

horário marcado para o início do leilão. 

6.6 Será permitido a todos os interessados assistirem ao leilão através do canal do Youtube do 

leiloeiro oficial. 

6.7 NÃO SERÃO ACEITOS LANCES DE PESSOAS NÃO CREDENCIADAS. 

6.8 Verificado o atendimento dos itens 3.2.2 e 3.2.2, os participantes receberão comprovante 

do credenciamento. 

6.9 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DO LEILÃO, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTES, O 

SERVIDORES PÚBLICOS, DIRIGENTES DE ÓRGÃOS E MEMBROS DAS COMISSÕES 

RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO DO LEILÃO, BEM COMO AS PESSOAS INDICADAS 

NO ART. 9º DA LEI Nº 8.666/1993. 
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7. DOS PROCEDIMENTOS PARA O LEILÃO 

7.1 Os bens serão leiloados por lote. 

7.2 O lance inicial para cada lote deverá ser igual ou superior ao valor da avaliação realizada 

pela Comissão de Avaliação instituída pelo Município. 

7.3 Os lotes serão arrematados pelos participantes que ofertarem o maior lance. 

7.4 Todos os atos decorrentes deste leilão serão publicados no Diário Oficial do Município. 

7.5 Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figuraram os bens móveis 

alienados, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos de 

desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes. 

7.6 A ata será assinada, ao seu final, pelo Leiloeiro e pelos membros da Comissão de 

Avaliação, bem como pelos credenciados que assim o desejarem. 

7.7 Os atos de adjudicação e homologação serão praticados, com base no inciso VI e §4º do 

art. 43 da Lei nº 8666/1993, cabendo ao Secretário de Administração Municipal a 

ADJUDICAÇÃO dos bens e a HOMOLOGAÇÃO do certame. 

7.8 Das decisões e atos praticados neste Leilão caberá RECURSO, que deverá ser dirigido ao 

Secretário Municipal de Administração por intermédio do Leiloeiro, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da publicação do Edital e na forma do disposto no art. 109 da Lei no 

8.666/1993. 

7.9 Os recursos poderão ser entregues no setor de protocolo da Prefeitura Municipal 

C a m a r a g i b e o u e n c a m i n h a d o s a t r a v é s d o s e n d e r e ç o s e l e t r ô n i c o s 

atendimento@aragaoleiloes.com.br ou licitaçao@camaragibe.pe.gov.br . 

 

8. DO PAGAMENTO DOS BENS ARREMATADOS 

8.1 O pagamento relativo ao lote arrematado será à vista, em moeda nacional, no ato do 

Leilão. 

8.2 No ato da arrematação, o Leiloeiro emitirá a Nota de Arrematação em 3 (três) vias, sendo a 

primeira para o arrematante, a segunda para o Leiloeiro e a terceira para o Município. 

8.3 Para receber a Nota de Arrematação, o arrematante deverá apresentar: 

8.3.1 PESSOA FÍSICA: 

a) documento de identificação (Cédula de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação); 

e) Documento de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF). 

8.3.2 PESSOA JURÍDICA: 

a) d o c u m e n t o d e i d e n t i fi c a ç ã o d o r e p r e s e n t a n t e l e g a l 

(Cédula de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação); 

b) Documento de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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c) Estatuto ou Contrato Social, com a última alteração, se houver. 

8.4 - No ato do pagamento, o arrematante deverá emitir dois cheques, sendo 01 (um) cheque 

a título de arras, no valor de 20% (vinte por cento) do preço arrematado, e 01 (um) cheque 

para pagamento do valor da comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do 

lance vencedor. 

8.5 O valor da comissão do Leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. 

8.6 Os cheques emitidos deverão ser nominais ao Município de Camaragibe/PE e entregues 

ao Leiloeiro. 

8.7 O pagamento do saldo restante de 80% (oitenta por cento) deverá ser efetuado por meio 

de depósito bancário, na conta corrente da Prefeitura   Municipal   de   Camaragibe, 

Agência 3504-1, Conta nº 3380-4, Banco do Brasil, em dinheiro ou cheque do próprio 

arrematante, nominal ao Município de Camaragibe, EM UMA ÚNICA PARCELA. 

8.8 O prazo para o pagamento do bem é até as 16h do terceiro dia útil subsequente ao 

leilão, contado da data de arrematação. 

8.9 O pagamento efetuado por meio de cheque será considerado quitado somente após a 

comprovação da compensação bancária e crédito na conta citada no subitem 8.7. 

8.10 Quando o meio utilizado para pagamento for eletrônico (transferência de saldo, TED, Doc, 

Pix), a liberação do lote somente se dará após o efetivo lançamento do crédito na conta 

indicada, observados os prazos impostos pelas instituições bancárias para cada modalidade. 

8.11 O arrematante deverá identificar, no comprovante de depósito, o número dos(s) lote(s) a 

que se refere o pagamento, enviando o comprovante da transação para o endereço eletrônico 

atendimento@aragaoleiloes.com.br até a data e horário previstos no item 8.6. 

8.12 O não pagamento do lance e da comissão do leiloeiro no ato do leilão implicará ao 

arrematante faltoso o cancelamento da venda e as penalidades da Lei que prevê, no caso de 

inadimplência, a denúncia criminal e a execução judicial em seu desfavor. 

8.13 O descumprimento do prazo de pagamento ensejará o desconto imediato dos cheques 

dados a título de arras, previsto no subitem 8.3 deste instrumento convocatório. 

8.14 Em nenhuma hipótese será aceito pagamento com cheques de terceiros. 

8.15 É vedada a emissão de Nota de Arrematação em nome de terceiros. 

 
 
9. DA RETIRADA DOS BENS 

9.1 Para retirada (recebimento da posse) dos bens, o arrematante deverá apresentar ao 

Leiloeiro o comprovante do depósito bancário e a 1ª via da Nota de Arrematação. 

9.2 Após a confirmação do pagamento dos lotes pelos arrematantes (no caso de veículos), os 

b e n s p o d e r ã o s e r r e t i r a d o s c o n t r a a a p r e s e n t a ç ã o d a N o t a d e 
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A r r e m a t a ç ã o ,    a    p a r t i r    d o     q u i n t o     d i a     ú t i l     s u b s e q u e n t e 

ao Leilão, no horário das 8:00 às 11:30 horas, nos seguintes endereços: 

 

• Almoxarifado Central do Município 

Rua Teixeira Soares, s/n, bairro do Timbi - Camaragibe/PE 

• Garagem Municipal 

Rua Rubens Correa, 330, bairro Vila da Inabi - Camaragibe/PE 

• Privê Vermont/Brigada Ambiental 

Av Belmino Correa, s/n, bairro do Centro, Camaragibe/PE. 

• Cemitério Municipal 

Rua Padre Oseas Cavalcante, 300, Bairro Novo do Camelo, Camaragibe/PE. 

9.3 Em hipótese alguma os bens serão retirados sem a apresentação da primeira via da 

Nota de Arrematação. 

9 . 4 A r e t i r a d a d o b e m a r r e m a t a d o p o r t e r c e i r o s s ó s e r á p e r m i t i d a 

mediante a apresentação de autorização por escrito do arrematante, devidamente assinada. 

9.5 Caberá ao arrematante providenciar, em até 60 (sessenta) dias corridos da data da 

arrematação e sob suas expensas, a vistoria do veículo para emissão da 2ª via do DUT ou 

ATPV junto ao órgão estadual competente. 

9.6 Para viabilizar a emissão dos documentos previstos no subitem anterior, o Leiloeiro deverá 

entregar ao arrematante cópia autenticada da publicação do Aviso de Leilão, do Edital e da 

Nota de Arrematação por ele emitida. 

9.7 No período fixado no subitem 9.5, o arrematante não poderá circular, em nenhuma 

hipótese, com o veículo arrematado, sendo de sua responsabilidade quaisquer ocorrências 

que incidam sobre o bem a partir da arrematação. 

9.8 Caso o prazo fixado no subitem 9.5 não seja suficiente para a transferência da propriedade 

do bem junto ao órgão estadual competente, a Prefeitura de Camaragibe providenciará a 

Comunicação de Venda do veículo, cabendo os custos pela transferência do ATPV ou DUT ao 

arrematante. 

9.9 Havendo restrição, apontada pelo órgão estadual competente, impeditiva da transferência 

do veículo e a cargo da Prefeitura de Camaragibe, deverá o arrematante comunicar o fato ao 

Leiloeiro Oficial para que esta adote as providências necessárias à sua baixa e regularização 

do bem. 

9.10 Fica o arrematante ciente da assunção de responsabilidade quanto aos débitos 

pendentes sobre os bens e anteriores à data de realização do Leilão. 
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9.11 As despesas referentes à regularização das características necessárias ao veículo, 

inclusive remarcação de chassi e regularização de número de motor, se necessário, ficam a 

cargo do arrematante. 

9.12 É de responsabilidade do arrematante, antes de fazer funcionar o veículo, verificar a 

necessidade de abastecimento de óleo e combustível, não se responsabilizando a Prefeitura 

Municipal de Camaragibe e o Leiloeiro Oficial por avarias decorrentes desta omissão. 

9.13 O arrematante que não efetuar a vistoria no prazo estabelecido neste Edital, ou que não 

providenciar a transferência do bem no órgão estadual competente, será considerado inidôneo 

para contratar com a Administração e poderá responder criminalmente. 

9.14 Os veículos classificados como “sucata" serão vendidos sem documentação, com a 

retirada de seus chassis e placas antes da realização do Leilão e procedendo-se à suas baixas 

no DETRAN. 

9.15 Os bens arrematados deverão ser retirados até o décimo quinto dia útil a contar da data 

da arrematação, sob pena de cobrança multa de R$ 20,00 (vinte reais) por dia de permanência 

nos locais onde se encontram. 

9.16 Caso o arrematante não retire os bens no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data da arrematação, os pagamentos de qualquer natureza por ele efetuados no curso do 

processo l ic i tatór io  não serão devolvidos e os bens serão considerados 

abandoados pelos seus arrematantes e reintegrados ao patrimônio do Município. 

9.17 O arrematante assumirá o risco no carregamento e transporte dos bens arrematados, be 

m como as despesas decorrentes da sua retirada. 

9.18 A Nota de Arrematação em leilão fornecida pelo Leiloeiro ao arrematante não é 

documento hábil a autorizar a circulação do veículo arrematado em vias públicas e rodovias, 

s e n d o d e r e s p o n s a b i l i d a d e 

do arrematante a circulação ou venda do referido veículo sem a regularização de sua 

documentação no órgão competente. 

9.19 O arrematante não poderá alegar, sob qualquer pretexto, desconhecimento das 

condições deste Edital,  o qual foi publicado  no Diário  Oficial do Município, 

distribuído gratuitamente na entrada do leilão, bem como disponibilizado no site www. 

aragaoleiloes.com.br e lido no início do pregão. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 O Leiloeiro Oficial será responsável pela coordenação e acompanhamento do certame, 

em conjunto com a Comissão Especial de Avaliação, sem excluir a fiscalização subsidiária da 

comissão Permanente de Licitações Municipal. 

http://www/
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10.2 Os impostos e taxas porventura incidentes sobre os veículos arrematados, incluindo a 

taxa de transferência de propriedade, despesas com cartório e outras correram por conta do 

arrematante. 

10.3 O reconhecimento de firma relativo à transferência dos veículos arrematados será de 

responsabilidade do arrematante. 

10.4 A critério do Leiloeiro Oficial, os lotes poderão ser antecipados, agrupados, desdobrados, 

retirados ou ter sua documentação baixada no órgão oficial competente, a qualquer tempo do 

Leilão. 

10.5 A participação do licitante neste Leilão importa no conhecimento e aceitação das normas 

deste Edital. 

10.6 Nenhuma alegação de desconhecimento será aceita pelo Município de Camaragibe como 

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

penalidades porventura cabíveis. 

10.7 Os participantes do certame estão sujeitos às cominações administrativas, cíveis e 

penais na forma da legislação em vigor. 

10.8 O Leiloeiro Oficial prestará contas de todo procedimento da realização deste Leilão 

à Prefeitura de Camaragibe no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da finalização do 

certame. 

10.9 À Comissão Permanente de Licitação do Município, presente ao Leilão, reserva- 

se o direito de SUSPENDER ou CANCELAR o certame à vista de qualquer irregularidade ou se 

o s l a n c e s o f e r t a d o s n ã o f o r e m v a n t a j o s o s p a r a o M u n i c í p i o , o u p o r 

qualquer outro motivo inconveniente ao interesse público. 

10.10 O foro competente para julgamento das questões judiciais resultantes deste Edital é o 

da Comarca de Camaragibe, estado Pernambuco. 

 

11. PARTES INTEGRANTES DO EDITAL 

Fazem parte deste Edital: 

A) ANEXO I - RELAÇÃO DOS BENS A SEREM ALIENADOS 

B) ANEXO II - ENDEREÇO DOS LOCAIS ONDE SE ENCONTRAM OS BENS A SEREM 

LEILOADOS 
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