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EDITAL DE LEILÃO N.º 002/13 
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO  

Processo n.º 002/2013 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL – CRF/MS Autarquia Federal, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO designada pela PORTARIA N.º 016/2012, de 14 de dezembro de 2012, torna 
público que, no local, data e horário indicados no item 1, venderá em LEILÃO PÚBLICO, 
sob o tipo de licitação de maior lance ou oferta, um veículo Gol, de acordo com o Processo 
administrativo de nº 002/2013, observadas as disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e demais disposições pertinentes da  legislação tributária. 
 
1. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO: 
Local: CRF/MS – Licitações 
Rua Rodolfo José Pinho, 66 – Jd São Bento  
Campo Grande/MS 
Data: 26 de Junho de 2013 
Horário: 14 horas. 
 
2. DO OBJETO: 
2.1. O veículo objeto da presente consiste num Automóvel – Gol 1.0 – G4 (flex) – Cor 
Branca – Placas HSH-3644 – Ano 08/09 – Chassi 9BWAA05W89T005740, avaliado em 
R$ 18.206,00 (dezoito mil, duzentos e seis reais) pela tabela FIPE e em R$ 13.000,00 (treze 
mil reais) como valor de mercado, nas condições de conservação que se encontra, ora 
denominado de Lote 01; 
2.2. No dia 25 de junho de 2013, no local descrito no item 1 deste edital, no período das 9h 
às 18h, o referido veículo estará a disposição dos licitantes para ser examinado. 
2.3. O veículo será alienado no estado e condições em que se encontra, pressupondo-se 
tenha sido previamente examinado pelos licitantes, não cabendo qualquer reclamação 
posterior quanto a suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 
2.4. O presidente da Comissão de Licitação poderá, por motivos justificados, retirar do 
LEILÃO o lote. 
2.5. A descrição do lote sujeita-se a correções apregoadas no momento do LEILÃO, para 
cobertura de omissões ou eliminação de distorções acaso verificadas. 
2.6. Os licitantes ficam responsáveis pelas consequências advindas da inobservância das 
restrições aposta no lote, quanto ao uso, finalidade ou destino do veículo. 
 
3. DOS LICITANTES E DO LEILOEIRO  
3.1. Poderão oferecer lances PESSOAS FÍSICAS ou JURÍDICAS, EXCLUÍDOS 
servidores em exercício no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do 
Sul – CRF/MS e menores de 18 (dezoito) anos não emancipados. 
3.2. No ato da arrematação o interessado apresentará os seguintes documentos, sob pena de 
nulidade do lance: 
Pessoa Física: 



Serviço Público Federal 
Conselho Federal de Farmácia – CFF 

                                CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SULCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SULCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SULCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL    

    CRF/MSCRF/MSCRF/MSCRF/MS    
 

Rua Rodolfo José Pinho, 66  –  Jardim São Bento – CEP 79004-690 – Caixa Postal 531 – Fone/Fax: 

(067) 3325 8090 – Campo Grande/MS www.crfms.org.br  

 

               a) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
               b) Documento de Identidade; e 
               c) Comprovante de emancipação, quando for o caso. 
Pessoa Jurídica: 

   a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
   b) Instrumento Constitutivo; 
   c) Certidões Negativas de Débito para com as três esferas da Fazenda Pública. 

3.3. Os documentos explicitados no subitem anterior poderão ser exibidos no original ou 
através de copia integral, legível e em boa forma, autenticada em cartório. 
3.3.1 - Depois de examinados e anotados, serão os documentos devolvidos no ato. 
3.4. O leilão será conduzido por servidor do quadro do CRF/MS, especialmente designado 
como leiloeiro pela Administração, conforme Portaria nº 005/13, o qual ficará incumbido 
da elaboração da ata de licitação e a quem caberá plenos poderes para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões eventualmente surgidas durante a realização do leilão, buscando-se 
sempre o cumprimento da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
4. DOS LANCES 
4.1 - Os LICITANTES APRESENTARÃO SEUS LANCES VERBALMENTE A PARTIR 
DO PREÇO MÍNIMO.  
4.2 - Na sucessão de lances, a diferença de valor NÃO PODERÁ ser inferior a R$ 100,00 
(cem reais). 
4.2.1 - A critério do presidente da Comissão de Licitação, o valor definido no subitem 
anterior poderá ser alterado para determinado lote, desde que informado anteriormente ao 
início do seu apregoamento. 
4.2.2- Considerar-se-á vencedor aquele licitante que apresentar o lance mais elevado. 
 
5. DO PAGAMENTO 
5.1. O valor do bem arrematado será pago à vista por meio da moeda corrente do país ou 
em cheque nominativo ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do 
Sul – CRF/MS, devendo a emissão ser do próprio licitante. 
5.2. O bem arrematado e pago em dinheiro será entregue ao arrematante após a assinatura 
da respectiva ata lavrada no local do Leilão. 
5.3. O bem arrematado e pago com cheque será entregue após a compensação do mesmo. O 
arrematante deverá assinar a respectiva ata lavrada no local do leilão. 
5.4. O bem arrematado e pago por meio de transferência bancária será entregue ao 
arrematante, no ato da apresentação do comprovante de transferência e confirmação do 
respectivo valor na conta corrente do órgão. O arrematante deverá assinar a respectiva ata 
lavrada no local do leilão. 
5.5. Fica reservado ao Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul direito de 
efetuar pesquisas e consultas junto ao SERASA, SPC, Bancos, etc., visando proteger os 
interesses da Autarquia Federal. 
5.6. O Licitante vencedor deverá providenciar a respectiva transferência no prazo máximo 
de 30 dias após a homologação; o recibo de transferência será preenchido logo após a 
confirmação da quitação do objeto licitado.   
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5.6. A Comissão de Licitação apresentará no momento do apregoamento, o 
Demonstrativo negativo de Débitos, o qual será entregue ao arrematante, 
esclarecendo-se desde já que no ato da transferência de propriedade junto ao 
DETRAN/MS, será gerado débito proporcional do IPVA que ficará sob 
responsabilidade exclusiva do arrematante. 
5.7. A partir do pagamento integral do valor oferecido pelo veículo, correrão por conta do 
arrematante todas as despesas relativas à armazenagem e outras que porventura gravem o 
bem. 
      
6. DA ENTREGA DO BEM ALIENADO 
6.1 - A entrega do veículo dar-se-á contra recibo do arrematante ou do seu procurador, em 
todas as vias da GUIA DE LICITAÇÃO, autenticadas pelo agente arrecadador. 
6.2 - No caso de pagamento com cheque e/ou transferência bancária, a entrega ficará 
condicionada à comprovação do ingresso dos recursos nos cofres do Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul – CRF/MS, por meio de confirmação da 
compensação do referido cheque e/ou transferência. 
6.3 - A não retirada do veículo do recinto armazenador, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data da arrematação, implicará na declaração de abandono do mesmo.  
 
LOCAL DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL – CRF/MS – Rua Rodolfo José Pinho, 66 – 
Jd São Bento – Campo Grande/MS. Telefone (67) – 3325-8090.  
 
7. DA ATA 
7.1 - Será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão o lote vendido e os trabalhos de 
desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes. 
7.2 - A ata será assinada, pelos membros da comissão de licitação, leiloeiro e interessados 
que o desejarem. 
 
8.  DAS PENALIDADES 
8.1 - A falta de pagamento do valor da arrematação caracteriza inexecução do contrato 
sujeitando o licitante às penalidades previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei no 
8.666/93. 
  
9. DOS RECURSOS 
9.1 - Fica determinado o prazo de 5 (cinco) dias úteis anteriores à da data da realização do 
LEILÃO para impugnação dos termos deste EDITAL. 
9.2 - Dos Atos Administrativos relativos à licitação cabem: 
9.2.1 - Recurso, a ser dirigido a autoridade superior, por intermédio daquela que tenha 
praticado o ato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação referente ao 
despacho decisório ou da Ata de Licitação, nos casos de: anulação ou revogação da 
licitação, no todo ou em parte; aplicação das penas de advertência ou suspensão temporária 
do direito de participar em licitações promovidas pela Administração ou de contratar com a 
mesma. 
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9.2.2 - Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico. 
9.3 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão 
ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, 
sob pena de responsabilidade. 
 
10.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 - Antes da retirada do veículo, o dirigente do órgão promotor do LEILÃO poderá, no 
interesse público, revogá-lo parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-
lo, no todo ou em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante 
provocação de terceiros. (Lei no 8.666/93, artigo 49). 
10.1.1 - Na hipótese de anulação, NÃO terá o arrematante direito a restituição do valor 
pago, se houver, de qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade. 
10.2 - Os prazos aludidos neste edital só se iniciam e vencem em dia de expediente normal 
na repartição promotora do evento. 
10.3 - Até que se realize o LEILÃO, o presente EDITAL permanecerá afixado nos 
seguintes locais: 
                     a) Quadro de Editais no Saguão do CRF/MS - Rua Rodolfo José Pinho, 66- Jd 
São Bento –Campo Grande/MS; 
                     b) Através do endereço eletrônico www.crfms.org.br/editais. 
10.4 - Informações adicionais relativamente ao evento serão prestadas pela COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO, no horário das 8h às 12h, no CRF/MS, situado na Rua Rodolfo José 
Pinho, 66 Jd São Bento – Campo Grande/MS ou através do telefone (067)3325-8090.            
10.5 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão de Licitação. 
 

 
Campo Grande/MS 10 de junho de 2013. 

 
 
 

RONALDO ABRÃO 
Presidente do CRF/MS 

 
 
 
 
 


