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LEILÃO PÚBLICO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 146/2018
PROCESSO Nº 05093/2018
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ –
ALECE, inscrita no CNPJ sob o nº 06.750.525/0001-20, no uso de suas atribuições legais, torna
público, para conhecimento dos interessados, na forma dos arts. 19; 22, § 5º; e 53 da Lei nº
8.666/1993 e ainda os decretos de nos 21.981/32 e 22.427/33, e Instrução Normativa nº 113/
2010/MDIC/DNRC, que fará realizar licitação, Edital de Licitação no 146/2018, modalidade LEILÃO
PÚBLICO, para a venda de bens inservíveis (veículos e motos), todos em desuso, para a venda de
veículos e motocicletas pertencentes a seu patrimônio, através da Leiloeira Pública Oficial, Srta.
Daniele de Souza Castelo, RG no. 99002269502, SSP/CE, CPF/MF no. 017.781.153-65, com
escritório situado na Rua Ademar Paula, 1000, Bairro Esplanada do Castelão, Fortaleza/CE,
mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO.
1.1. Local: Pátio da Leiloeira
1.2. Data: 15/dezembro/2018
1.3. Horário: 10h:00min
1.4. LOCAL DA VISITAÇÃO DOS BENS: Av. Desembargador Moreira nº 2807, Dionísio Torres
(Estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará)
2 – DO PRODUTO
2.1. Os veículos e motocicletas a serem leiloados estão distribuídos no anexo A, do edital,
composto por bens móveis de propriedade da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
2.2. Os veículos e motocicletas poderão ser examinados da data de publicação deste Edital de
Leilão no Diário Oficial do Estado até o dia anterior à realização do certame, nos horários de
visitação das 8 às 17, no endereço mencionado no item 1.4 deste Edital, telefones de contato (85)
3277.2617 e 3277.2618 (Serviços Gerais e Setor de Patrimônio), não cabendo qualquer
reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.
2.3. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará poderá retirar lotes de acordo com o interesse e a
conveniência, avisando, quando possível, no sítio www.al.ce.gov.br e do leiloeiro oficial, na rede
mundial de computadores (internet).
2.4. Os interessados poderão ter acesso aos veículos partir de 03/dezembro/2018, devendo
agendar vistoria com o Setor de Patrimônio da Assembleia, através do telefone (85) 32772618,
ou no Setor de Transporte (85) 32772617.
3 – DOS LICITANTES
3.1. Poderão oferecer lances pessoas físicas, inscritas no Cadastrado Nacional de Pessoas Físicas
(CPF) e pessoas jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
3.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, na aquisição de bens objeto deste leilão:
3.2.1. Servidores, efetivos ou comissionados, e dirigentes/autoridades do quadro de pessoal da
ALECE, nos termos do art. 9º, III, da Lei n. 8.666/1993;
3.2.2. Servidores públicos em geral com relação aos bens que estejam sob sua administração
direta, nos termos do art. 497, II, do Código Civil;
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3.2.3. O(s) leiloeiro(s) e seus prepostos, por força do art. 497, IV, do Código Civil.
3.3. O licitante, pessoa física ou jurídica ou seus representantes legais, deverão se credenciar
perante o sítio da Leiloeira.
3.4. Para o credenciamento dos licitantes perante o Leiloeiro, é necessária a apresentação dos
documentos relacionados a seguir, cujas cópias serão parte integrante do processo:
a) CPF, se Pessoa Física, e CNPJ, se Pessoa Jurídica;
b) Carteira de Identidade, tanto do licitante Pessoa Física como do representante da Pessoa
Jurídica;
c) Comprovante de Endereço;
d) Procuração do representante do licitante Pessoa Jurídica e do licitante Pessoa Física, caso os
próprios não venham participar da fase de lances;
e) Declaração do participante de que renuncia à garantia por vícios redibitórios;
f) Para participar do Leilão o interessado, devidamente identificado, conforme o item 3.4, fará a
inscrição, antes do início do leilão;
g) Não serão aceitos cheques de terceiros para efeito de inscrição nem pagamento dos valores
ofertados;
h) O inscrito que não arrematar nenhum lote terá seu cheque devolvido ao término do leilão e
caso tenha efetuado depósito bancário, deverá informar o número da conta corrente para
devolução da caução ou se desejar, poderá receber em cheque, de emissão do leiloeiro até o
segundo dia útil após o leilão no valor do depósito referente à inscrição para participação.
i) Todo pagamento deverá ser feito através de depósito bancário, na conta corrente definida no
item 3.4 letra “h”, não sendo admitido pagamento em espécie no escritório do leiloeiro.
j) No caso de desistência do lance oferecido e do bem arrematado, o licitante perderá a caução em
favor da Administração e ficará impedido de participar de leilões futuros promovidos pela
Administração Pública estadual, na forma da legislação vigente (art.53, §2º, da Lei nº 8.666).
3.5. Os documentos explicitados no subitem anterior poderão ser exibidos no original ou por meio
de cópia autenticada em cartório ou pelo Leiloeiro ou membro da equipe de apoio a partir do
documento original.
4 – DOS LANCES
4.1. Os lances serão ofertados, a partir do preço mínimo estabelecido, considerando-se vencedor o
licitante que houver oferecido maior oferta por lote ou item, conforme Anexos.
4.1.1. Ao valor do lance será acrescida comissão de 5% (cinco por cento) devida ao leiloeiro oficial
pelo licitante, nos termos do art. 24, parágrafo único, c/c art. 42 do Decreto federal n.
21.981/1932, com redação do Decreto federal n. 22.427/1933 e da Instrução Normativa nº
113/2010 do Ministério da Indústria e Comércio.
4.2. Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 10,00 (dez reais), ou
ao incremento descrito no site.
4.3. Será declarado vencedor o licitante que oferecer maior preço por lote.
5 – DO PAGAMENTO
5.1. Os bens arrematados deverão ser pagos à vista, em moeda corrente do país, ou através de
cheque nominal em nome do leiloeiro oficial, no ato da arrematação, pelo arrematante. O valor
correspondente ao percentual definitivo no subitem 4.1.1, sobre cada lote, fará face à
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remuneração do leiloeiro oficial, e despesas com: publicidade; local da realização do leilão se este
se realizar fora da sede do comitente; segurança e apoio logístico, cujas despesas deverão ser
comprovadas através de documento oficial e anexo à prestação de contas do respectivo leilão.
5.1.1. O Leiloeiro, no prazo de 10 (dez) dias, prestará contas à Diretoria Administrativa da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará do resultado financeiro final do presente leilão.
5.2. Em caso de inobservância do disposto no subitem 3.2 poderá o produto, por decisão do
Leiloeiro, voltar a ser apregoado no mesmo evento.
5.3. Antes da retirada do produto, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará poderá, no
interesse público e desde que em decorrência de fato superveniente devidamente justificado,
revogar este leilão, 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,
restituindo as cauções apresentadas.
6 – DA ENTREGA DO PRODUTO
6.1. A entrega dos bens seguirá o cronograma previsto pelo Setor de Serviços Gerais, a ser
determinado após homologação do certame. A autorização para tal agendamento dar-se-á após o
efetivo pagamento do bem arrematado, e emissão de quitação passada pelo leiloeiro oficial.
6.2. O arrematante deverá retirar o produto com anuência escrita do Setor de Serviços Gerais, no
endereço fornecido no item 1.1.
6.2.1. Os lotes arrematados deverão ser retirados dos locais em que se encontram até 10 (dez) dias
corridos da data da liberação pelo Setor de Serviços Gerais, observado o seguinte:
6.2.1.1. Expirado este prazo será cobrada multa de 1% (um por cento), em favor do Tesouro
estadual (SEFAZ-CE), através de DAE, sobre o valor do lote.
6.2.1.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, sem a retirada dos bens, serão estes declarados
abandonados, reincorporando-se ao patrimônio da Assembleia, sem que caiba ao arrematante
qualquer indenização ou devolução de valor pago.
6.2.2. Os bens licitados tipo automóveis, considerados recuperáveis, deverão ser apresentados
pelo licitante no prazo de 30 (trinta dias), junto ao DETRAN/CE, para vistoria e transferência de
propriedade. Findo este prazo o licitante não efetivar tais providências, o bem estará sujeito à
apreensão pelos órgãos de fiscalização de trânsito.
6.3. O não pagamento dos bens constantes deste Edital no prazo previsto no item 5.1 implicará o
cancelamento da venda, sem prejuízo das demais penalidades estabelecidas no item 8 deste Edital.
7 – DA ATA
7.1. Encerrado o Leilão, será lavrada, ao final da reunião, ata circunstanciada de que constarão os
bens arrematados, bem como a correspondente identificação do arrematante e os trabalhos
desenvolvidos na licitação, em especial os fatos relevantes.
7.1.1. A ata será assinada ao término da reunião pelo Leiloeiro, equipe de apoio e pelos
arrematantes.
8 – DAS SANÇÕES
8.1. O descumprimento do item 5.1, isto é, a falta de pagamento do valor de arrematação, sujeita
o licitante às seguintes penalidades:
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8.1.1. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
ALECE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e
8.1.2. Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da arrematação.
9 – DO DIREITO DE PETIÇÃO
9.1. Observado o disposto no art. 109 da Lei n. 8.666/1993, o licitante poderá apresentar recurso
ao Leiloeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata,
nos casos de julgamento das propostas/lances, anulação ou revogação deste Leilão.
9.1.1. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n. 8.666/1993, ficam os autos deste Leilão
com vista franqueada aos interessados.
9.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes mediante publicação de aviso no
sítio eletrônico da ALECE ou no Diário Oficial do Estado, que poderão impugná-lo no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
9.2.1. O término do prazo. Impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou submetê-lo à consideração superior da Diretora Geral,
devidamente instruído, que poderá rever a decisão do leiloeiro.
9.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender
reconsideração total ou parcial das decisões do Leiloeiro deverão ser apresentados,
exclusivamente, por escrito, anexando-se ao recurso próprio.
9.3.1. O recurso interposto deverá ser comunicado ao Leiloeiro, logo após ter sido protocolizado
no protocolo da ALECE.
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Na forma da lei, são de responsabilidade exclusiva dos adquirentes todas as despesas devidas
relacionadas com impostos, como ICMS, seguro obrigatório, taxas, remarcação do número do
chassi, despesas junto ao DETRAN e quaisquer outros ônus, inclusive DUT ELETRÔNICO,
10.2. A ALECE não reconhecerá reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a
transacionar o produto adquirido no presente Leilão.
10.3. Em caso de dúvida acerca das disposições da licitação e acerca das descrições e
características dos bens licitados, os interessados deverão entrar em contato com o Leiloeiro ou
equipe de apoio, no horário das 8h às 13 horas.
10.4. As decisões do Leiloeiro serão comunicadas mediante publicação na página web da ALECE ou
Diário Oficial do Estado.
10.5. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das Condições deste Edital e de outros
assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelos interessados em participar do
certame até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida para abertura do certame.
10.6. A resposta do Leiloeiro ao pedido de esclarecimento formulado será divulgada mediante
publicação de nota na página web da ALECE ou Diário Oficial do Estado, ficando interessados em
participar do certame, obrigados a acessá-la para a obtenção da resposta ao pedido de
esclarecimento.
11 - DOS ANEXOS
11.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO A - Lista com a descrição dos itens e valores dos lances mínimos iniciais dos bens
(automóveis e motocicletas).
ANEXO B - Declaração da renúncia à garantia por vícios e ao Direito de ação.
12 – DO FORO
12.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não puderem ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de
Fortaleza, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Fortaleza, Ceará, 27 de novembro de 2018.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

João Tomaz Martins de Queiroz
PRESIDENTE

Ângela Maria Jucá Alencar
MEMBRO

Jorge Gomes Marinho
MEMBRO

Lorena de Souza Tavares
MEMBROS

Hamer Soares Rios
MEMBRO

Carlos Maurício Lopes Aguiar
SECRETÁRIO

VISTO:

Sávia Maria de Queiroz Magalhães
DIRETORA GERAL
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ANEXO A
RELAÇÃO DO BENS E VALORES MÍNIMOS DO LEILÃO PUBLICO
EDITAL DE LICITAÇÃO NO 146/2018
Item

1

2

3

4

Descrição
HONDA/XR 250
TORNADO – 2006/2006
– PLACA HXF8313 RENAVAM 883233932 CHASSI
9C2MD34006R007174 MOTOR MD34E6007174 - COR PRETA –
QUILOMETRAGEM
87.329
HONDA/XR 250
TORNADO – 2008/2008
– PLACA HYL9288 RENAVAM 987489925 CHASSI
9C2MD34008R028595 MOTOR MD34E8028595 - COR PRETA –
QUILOMETRAGEM
33.105
HONDA/XR 250
TORNADO – 2007/2007
– PLACA HXZ0193 RENAVAM 919267548 CHASSI
9C2MD34007R016615 MOTOR MD34E7016615 - COR PRETA –
QUILOMETRAGEM
86780
HONDA/CG 125 FAN –
2005/2005 – PLACA
HYE6991 - RENAVAM
876559593 - CHASSI
9C2JC30705R107067 MOTOR JC30E75107067
- COR AZUL –
QUILOMETRAGEM
81.594

Tombo

Quantidade

Data de
Aquisição

Situação
Física

Valor de
Aquisição

Valor
Residual

11032

01

27/04/2006

Inservível

R$ 10.250,00

R$ 2.500,00

15859

01

25/09/2008

Inservível

R$ 11.282,50

R$ 2.800,00

11474

01

05/06/2007

Inservível

R$ 10.230,00

R$ 2.600,00

10747

01

03/10/1998

Inservível

R$ 5.250,00

R$ 1.200,00

6

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º 05093/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 146/2018
MODALIDADE LEILÃO PÚBLICO

5

6

7

8

I/TOYOTA CAMRY XLE –
2013/2013 – PLACA
ORS9324 – RENAVAM
559108400 – CHASSI
JTNBK4FK5D3003124 –
MOTOR 2GRJ764027 –
COR PRETA –
QUILOMETRAGEM
154.912
RENAULT/LOGAN EXP 16
HP – 2013/2013 – PLACA
OSF5751 – RENAVAM
531423751 – CHASSI
93YLR76HDJ625178 –
MOTOR
K7MM764Q037950 –
COR BRANCA –
QUILOMETRAGEM
62.021
VW/GOL 1.6 –
2011/2012 – PLACA
OHX3741 – RENAVAM
420501444 – CHASSI
9BWAB05U4CP141973 –
MOTOR CCRM30321 –
COR BRANCA –
QUILOMETRAGEM
134.786
VW/GOL 1.6 –
2011/2012 – PLACA
OHX3751 – RENAVAM
420500855 – CHASSI
9BWAB05UXCP141959 –
MOTOR CCRM30320 –
COR BRANCA –
QUILOMETRAGEM
177.050
TOTAL

24851

01

18/07/2013

Inservível

R$ 156.300,00

R$
55.000,00

24624

01

04/03/2013

Inservível

R$ 34.900,00

R$
18.000,00

23072

01

27/12/2011

Inservível

R$ 39.770,00

R$
18.000,00

23073

01

05/05/2011

Inservível

R$ 39.770,00

R$
18.000,00
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ANEXO B

DECLARAÇÃO

Declaro em atendimento ao previsto no Edital de Licitação nº 146/2018, modalidade Leilão
Público, de que tenho ciência de que os bens serão vendidos no estado de conservação e nas
condições de funcionamento em que se encontram.
Por meio deste instrumento, renuncio expressamente à garantia por vícios e/ou defeitos ocultos
porventura existentes nos bens leiloados, mesmo que o vício torne a coisa imprópria para o uso
a que se destina ou lhe diminua o valor.
Renuncio também a qualquer ação referente a vício ou defeitos dos bens arrematados (ações
edilícias).
Fortaleza, Ceará, _____ de _____________ de 2018.

Assinatura do licitante ou representante legal
____________________________________
Nome:
RG:
CPF/CNPJ:
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PROCESSO Nº 05093/2018
CONTRATO Nº XXX/2018
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E
O(A) LEILOEIRO(A) SR(A). __________________________, para o fim que
nele se declara.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, situada na Av. Desembargador Moreira, 2807,
no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza - Ceará, com CNPJ/MF nº 06.750.525/0001-20, doravante
denominada COMITENTE, representada, neste ato, pela sua Diretora Geral a Sra. Sávia Maria de
Queiroz Magalhães e, do outro lado o (a) Leiloeiro(a) Oficial, Srta. Daniele de Souza Castelo, RG no
99002269502, SSP/CE, CPF/MF no, 017.781.153-65, com escritório na Rua Esplanada do Castelão,
na Cidade Fortaleza/Ceará, matriculado(a) na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o número
02/1984, RG nº 749.042, SSP/CE, e CPF/MF nº 192.595.733-00, ora denominada LEILOEIRA,
celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, tendo em vista o EDITAL DE
CREDENCIAMENTO N.º 01/2013, e Processo n.º 05631/2013, nos termos e limites estabelecidos
pelo Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, IN DNRC nº. 113, de 28/04/2010, pela
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, assim como pelas demais normas que disciplinam a
matéria e, supletivamente, pelos Princípios da Teoria Geral dos Contratos, pelas disposições de
Direito Privado, aplicáveis à espécie, tendo em vista o Edital de Licitação no 146/2018, modalidade
Leilão Público e mediante as cláusulas e condições que se seguem:
Cláusula Primeira – Do Objeto
1.1- Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de Leiloeiro Oficial para a realização de
leilão destinado à alienação de bens inservíveis (veículos e motocicletas), conforme ANEXO A do
Edital de Leilão nº 01/2017, todos em desuso, na forma da legislação em vigor, e conforme
especificado no Edital e seus anexos, e demais documentação constante do supramencionado
processo, partes integrantes deste Contrato, independente de transcrição.
1.2- A prestação dos serviços do Leiloeiro Oficial, no período de vigência deste instrumento, será
definida pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que no momento oportuno e conveniente
publicará o Edital estabelecendo as datas, horários, quantitativo de bens e demais condições para a
realização do Leilão Público.
Cláusula Segunda – Do Local e Das Condições da Execução.
2.1- Os serviços serão executados pelo Leiloeiro Oficial de acordo com a solicitação da ALECE, em
local previamente definido, com atribuição de 01 (um) leilão para cada leiloeiro, sucessivamente, e
de acordo com a ordem estabelecida no sorteio, dentro do prazo de validade do credenciamento e
nos preceitos elencados no Edital e seus anexos.
2.2- O objeto deste contrato deverá ser executado em local e endereço completo a ser
determinado pelo Leiloeiro, correndo por conta do CONTRATADO todas as despesas relativas a
encargos trabalhistas, previdenciário, transporte de pessoal, publicações e quaisquer outras
decorrentes da execução do objeto do presente ajuste.
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2.3- Compete ao CONTRATADO pessoalmente a condução do leilão especificado na cláusula
primeira, somente podendo delegar suas funções a um preposto nas hipóteses previstas no artigo
11 do Decreto federal nº 21.981, de 19/10/1932, com a estrita observância das disposições
estabelecidas neste instrumento e mediante comunicação formal e prévia anuência da
CONTRATANTE.
2.4- Para a prestação dos referidos serviços objeto deste Projeto, o LEILOEIRO alocará recursos
humanos de seus quadros, além de recursos físicos e tecnológicos, como o ambiente para
realização do evento e equipamentos de informática para processamento dos trabalhos.
Cláusula Terceira – Do Preço e da Forma de Remuneração
3.1 - O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, recebendo, a título
de comissão, a taxa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor de venda do bem arrematado,
taxa esta que deverá ser cobrada diretamente de cada arrematante, na ocasião do leilão, não
cabendo a CONTRATANTE a responsabilidade pela cobrança da comissão devida pelo comprador,
nem pelos gastos despendidos pelo CONTRATADO para recebê-la.
3.2 - Não será devido ao CONTRATADO nenhum outro pagamento além da comissão referida nesta
cláusula terceira.
3.3 - As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente por conta dos
Leiloeiros Oficiais credenciados.
3.4 - Não cabe a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, qualquer responsabilidade pela
cobrança da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro
Oficial para recebê-la.
3.5 - O Leiloeiro Oficial será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas
diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a execução dos serviços
contratados.
Cláusula Quarta – Das Obrigações das Partes
Sem prejuízo das demais disposições contidas em Lei, no Edital e seus anexos, e neste instrumento,
constituem obrigações das Partes:
4.1 - Da Contratante:
4.1.1- Propiciar ao CONTRATADO condições para a plena execução deste contrato;
4.1.2- Assegurar ao Leiloeiro e seus empregados, quando devidamente identificados, o livre acesso
aos locais onde estão dispostos os bens;
4.1.3- Fornecer ao Leiloeiro os documentos e informações necessários à adequada instrução da sua
atividade, livres de desembaraços, ônus e pendências;
4.1.4- Apresentar ao Leiloeiro Oficial, antecipadamente, o Edital de Leilão, com as regras
concernentes à regular execução de cada evento;
4.1.5- Designar, Comissão de Avaliação e Alienação, que providenciará o levantamento dos bens e
registro das respectivas informações necessárias;
4.1.6- Expedir a carta de arrematação, declarando que o veículo encontra-se livre e
desembaraçado de qualquer ônus, salvo aqueles previstos no Edital de Leilão, que ficarão sob a
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responsabilidade do arrematante, proporcionando ao arrematante a regularização do registro do
veículo no prazo legal;
4.1.7- Emitir o Alvará de Liberação para a retirada do bem arrematado, após comunicação do
Leiloeiro Oficial que o valor do lance e a comissão foram devidamente quitados;
4.1.8- Informar ao CONTRATADO, por escrito, os dados dos servidores e/ou Órgão responsáveis
pela fiscalização e gestão deste Contrato;
4.1.9- Fiscalizar, através de Comissão especialmente designada para este fim, a exata execução
deste contrato, informando à Autoridade competente eventuais irregularidades na sua execução,
para a adoção das providências legalmente estabelecidas;
4.1.10- Providenciar a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;
4.1.11- Obedecer ao estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e demais normas que
disciplinam a matéria.
4.2 - Do Contratado:
4.2.1- Exercer pessoalmente suas funções, não podendo delegá-las, senão por moléstia ou
impedimento ocasional ao seu preposto, devendo ainda dispensar igual tratamento a todos os
bens disponibilizados, tanto na publicidade como, e principalmente, na tarefa de identificar os
possíveis interessados, independentemente do seu valor e da sua liquidez;
4.2.2- Realizar o(s) leilão(ões) público(s) dos bens relacionados no dia e horário previamente
definido, no local acordado pelas partes, e dentro das normas do Edital;
4.2.3- Disponibilizar aos interessados, em seu escritório ou no endereço de visitação dos bens
(depósitos), folhetos (folders), em quantidade compatível com a previsão do número de lotes e
pessoas interessadas, identificando os veículos automotores especificados na planilha, até o dia
marcado para a realização do leilão.
4.2.4- Arcar com as despesas relativas à prestação dos serviços, salvo as relativas à produção dos
Editais do Leilão e publicações legais;
4.2.5- Promover a divulgação do leilão ouvindo-se previamente a Comissão de Avaliação e
Alienação designada pela Autoridade competente;
4.2.6- Remeter, a possíveis interessados, cópia do Edital de cada leilão;
4.2.7- Afixar faixas no local da realização do leilão e no depósito de veículos, quando for o caso;
4.2.8- Panfletar;
4.2.9- Anunciar o leilão em jornal de grande circulação;
4.2.10- Divulgar o leilão através da internet, afixando fotos dos bens;
4.2.11- Utilizar sistemas de tele marketing e áudio visual para divulgação do leilão;
4.2.12- Disponibilizar, no dia da realização do leilão, um número de funcionários, a critério da
Comissão de Avaliação e Alienação, facilmente identificáveis e capacitados, para o bom
desempenho das funções típicas do evento;
4.2.13- Disponibilizar local adequado, a critério da Comissão de Avaliação e Alienação, para
acomodação dos interessados, devendo ser dotado de sanitários, área coberta, sala especial para
Autoridades;
4.2.14- Instalar telão com dimensões adequadas para divulgação dos lotes do leilão e, execução
simultânea de leilão “on line”;
4.2.15- Garantir a segurança dos veículos a serem levados a leilão nos dias de visitação;
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4.2.16- Instalar equipamentos e sistema de informática para impressão de notas e controles
administrativos;
4.2.17- Proceder à filmagem de segurança do evento;
4.2.18- Disponibilizar materiais de escritório, mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os
atendimentos;
4.2.19- Conduzir o leilão público com dinamismo, dentro dos princípios da impessoalidade,
igualdade, moralidade e publicidade;
4.2.20- Utilizar-se de seus equipamentos para as preleções de áudio durante a realização do leilão;
4.2.21- Dispor de sistema informatizado, que permita o cadastro dos clientes, impressão de notas
de venda em leilão, e emissão eletrônica das notas de arrematação;
4.2.22- Fornecer aos arrematantes, no dia do leilão, os Documentos de Arrecadação Estadual –
DAE, em 02 (duas) vias para pagamento dos bens arrematados na rede bancária autorizada;
4.2.23- Envidar esforços no sentido de efetuar a venda de todos os bens;
4.2.24- Adotar as providências necessárias para o recebimento dos valores referentes aos bens
alienados;
4.2.25- Informar a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, logo após a conclusão do leilão, os
lotes arrematados com os respectivos valores de alienação;
4.2.26- Prestar contas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da data de realização do leilão,
mediante a apresentação de relatório detalhado, dos bens, dos arrematantes, dos valores, e de
todos os procedimentos executados;
4.2.27- Assumir integral responsabilidade por eventuais danos causados à CONTRATANTE ou a
terceiros, em razão da prestação dos serviços objeto deste contrato;
4.2.28- Responsabilizar-se pela observância e cumprimento de todas as disposições legais
pertinentes à realização do leilão, obrigando-se a reparar quaisquer danos decorrentes de erro,
falha, omissão ou irregularidade;
4.2.29- Arcar com todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, tributárias e
comerciais, resultantes da execução do presente contrato, bem como pelo pagamento de
quaisquer preços públicos que se tenham por devidos;
4.2.30- Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na
legislação pertinente;
4.2.31- Pagar toda e qualquer indenização por danos pessoais, morais, materiais, lucros cessantes,
trabalhistas causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por sua culpa ou de seus prepostos,
decorrentes da execução dos serviços contratados;
4.2.32- Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal nas dependências da
Contratante, cujo acesso ser-lhe-á franqueado para a execução do objeto deste contrato,
obrigando-se a afastar qualquer empregado cuja presença seja considerada inconveniente ao
interesse do serviço, a critério da contratante;
4.2.33- Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação pertinente, neste
instrumento, no edital e seus anexos, e demais documentação do processo;
4.2.34- Prestar informações e/ou esclarecimentos, concernentes à execução deste instrumento,
que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE;
4.2.35- Conceder o apoio necessário aos servidores que serão designados pela ALECE para o
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços;
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4.2.36- Dar ciência a ALECE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
na execução dos serviços;
4.2.37- Manter absoluto sigilo das informações que porventura lhe serão disponibilizadas em razão
da execução do objeto, sendo defeso seu uso, divulgação, ou reprodução sob qualquer pretexto;
4.2.38- Obedecer ao estabelecido na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas que
disciplinam a matéria.
Cláusula Quinta – Da Vigência do Contrato
O presente Contrato terá vigência de até (05) cinco meses, contada da data de sua assinatura até a
finalização do leilão com o consequente repasse dos recursos à COMITENTE pela LEILOEIRA,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e alterações, mediante prévia e
fundamentada solicitação formal devidamente despachada pela Autoridade competente.
Cláusula Sexta – Da Gestão e Da Fiscalização
6.1 - O Gestor do presente contrato será o Chefe do Setor de Serviços Gerais, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, e exercer em toda a sua plenitude a ação
fiscalizadora de que trata a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e demais normas
pertinentes.
6.2 - Para subsidiá-lo no acompanhamento e fiscalização deste contrato o Chefe do Setor de
Serviços Gerais designará Comissão de Fiscalização e Recebimento, composta por servidores
daquele Departamento.
6.3 - A CONTRATANTE deverá ser informada de quaisquer irregularidades porventura levantadas
na execução do contrato, sendo o CONTRATADO responsável por quaisquer danos que possam
advir da inexecução ou má execução, total ou parcial, deste Contrato, na forma do art. 70 da Lei nº
8.666/93.
6.4 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade do
CONTRATADO por quaisquer irregularidades, resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório
e, na ocorrência desses, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes
e prepostos.
6.5 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste contrato,
se considerado em desacordo ou insuficiente, conforme os termos discriminados no Edital e seus
anexos, neste instrumento, e demais documentação pertinente.
Cláusula Sétima – Das Sanções Administrativas
7.1 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, em que tenha sido
garantida a defesa prévia do interessado, na forma prevista na legislação vigente.
7.2 - Por infração a normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei n° 8.666/93
e demais normas aplicáveis, será cancelado o credenciamento nos seguintes casos:
7.2.1 - Recusa injustificada em assinar o contrato para realização do leilão;
7.2.2 - Rescisão contratual a que tenha dado causa;
7.2.3 - Omissão de informações, ou a prestação de informações inverídicas;
7.2.4 - Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
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7.2.5 - Demais hipóteses de impedimento previstas no Edital e seus anexos, neste contrato, no
Decreto n° 21.981/32, e na legislação que disciplina a matéria.
7.3 - A recusa do Leiloeiro Oficial credenciado em assinar o Contrato, ou retirar o instrumento,
dentro do prazo estabelecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, bem como o atraso
e/ou sua inexecução total ou parcial, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida,
passível da aplicação das seguintes sanções:
7.3.1- Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
7.3.2- Multa, moratória e/ou indenizatória, nos seguintes percentuais:
7.3.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, sobre o valor total da
avaliação dos bens a serem leiloados;
7.3.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados
a leilão, no caso de:
a) Recusa injustificada em executar o objeto;
b) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
c) Desatender às determinações da fiscalização.
7.3.2.3 - 20% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados
a leilão, no caso de:
a) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30(trinta) dias na execução dos serviços
contratados;
b) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou
má-fé venha causar dano a ALECE ou a terceiros, independente da obrigação do contratado em
reparar os danos causados;
c) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços contratados no prazo fixado;
d) Executar os serviços em desacordo com as normas previstas no edital e seus anexos;
e) Descumprir cláusulas contratuais, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras
sanções.
7.3.2.4 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por
cento) do valor dos bens avaliados pela Comissão de Leilão e destinados a leilão.
7.3.2.5 - Caso o Leiloeiro Oficial contratado não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-á concedido
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua notificação, para efetuar o pagamento da multa.
Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão
competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda, a Administração
proceder à cobrança judicial da multa.
7.3.2.6 - As multas previstas neste subitem não eximem o Leiloeiro Oficial credenciado e
contratado da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar
à Administração.
7.3.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração
Pública.
7.3.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.
7.3.5 - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenização à
contratante por perdas e danos.
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7.4 - As sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis a contar da intimação do ato.
7.5 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.
7.5.1- Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra,
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes.
7.6- A multa, a advertência, a suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos serão aplicadas pela
Autoridade competente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cabendo recurso, nos termos
do art. 109, inciso I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/93.
7.7- A imposição da sanção de declaração de inidoneidade prevista no subitem 7.3.4 é de
competência exclusiva do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, facultada a
ampla defesa no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do inciso III, art. 109 da
Lei nº 8.666/93.
7.8 -Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obrigações assumidas, no todo ou em parte, a
Administração comunicará à Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC, para as medidas de sua
competência, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital, no contrato, e das demais
cominações legais.
Cláusula Oitava – Da Rescisão Contratual
8.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
8.2 - A rescisão do contrato não impedirá a aplicação de quaisquer outras penalidades previstas
neste instrumento contratual.
Cláusula Nona – Das Disposições Finais
9.1- É vedado ao Leiloeiro Oficial transferir a qualquer título os direitos e obrigações que lhe são
atribuídos neste Contrato, não podendo subcontratar o objeto.
9.2- A tolerância da CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplência por parte do Leiloeiro
Oficial não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação.
Cláusula Décima – Da Publicação e Do Registro
10.1- A CONTRATANTE publicará o extrato do presente instrumento no Órgão Oficial do Estado do
Ceará, observados os prazos estabelecidos em lei.
Cláusula Décima Primeira – Do Foro
11.1. As partes elegem o foro da Comarca de Fortaleza para dirimir quaisquer questões oriundas
da interpretação e execução deste Contrato, que não possam ser resolvidas administrativamente,
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem de acordo, assinam as partes e as testemunhas o presente Contrato, em 02 (duas)
vias, de igual teor e forma, para que se produzam os efeitos jurídicos.
Fortaleza-Ce, ____ de ________________ de 2018.

SÁVIA MARIA DE QUEIROZ MAGALHÃES
Diretora Geral
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
COMITENTE
TESTEMUNHAS:
1.

2.

CPF nº

CPF nº

Daniele de Souza Castelo
Leiloeira Oficial
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ANEXO I
RELAÇÃO DOS BENS E LANÇOS INICIAIS
Item

1

2

3

4

Descrição
HONDA/XR 250
TORNADO – 2006/2006
– PLACA HXF8313 RENAVAM 883233932 CHASSI
9C2MD34006R007174 MOTOR MD34E6007174 - COR PRETA –
QUILOMETRAGEM
87.329
HONDA/XR 250
TORNADO – 2008/2008
– PLACA HYL9288 RENAVAM 987489925 CHASSI
9C2MD34008R028595 MOTOR MD34E8028595 - COR PRETA –
QUILOMETRAGEM
33.105
HONDA/XR 250
TORNADO – 2007/2007
– PLACA HXZ0193 RENAVAM 919267548 CHASSI
9C2MD34007R016615 MOTOR MD34E7016615 - COR PRETA –
QUILOMETRAGEM
86780
HONDA/CG 125 FAN –
2005/2005 – PLACA
HYE6991 - RENAVAM
876559593 - CHASSI
9C2JC30705R107067 MOTOR JC30E75107067
- COR AZUL –
QUILOMETRAGEM
81.594

Tombo

Quantidade

Data de
Aquisição

Situação
Física

Valor de
Aquisição

Valor
Residual

11032

01

27/04/2006

Inservível

R$ 10.250,00

R$ 3.800,00

15859

01

25/09/2008

Inservível

R$ 11.282,50

R$ 4.200,00

11474

01

05/06/2007

Inservível

R$ 10.230,00

R$ 4.000,00

10747

01

03/10/1998

Inservível

R$ 5.250,00

R$ 800,00
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5

6

7

8

I/TOYOTA CAMRY XLE –
2013/2013 – PLACA
ORS9324 – RENAVAM
559108400 – CHASSI
JTNBK4FK5D3003124 –
MOTOR 2GRJ764027 –
COR PRETA –
QUILOMETRAGEM
154.912
RENAULT/LOGAN EXP 16
HP – 2013/2013 – PLACA
OSF5751 – RENAVAM
531423751 – CHASSI
93YLR76HDJ625178 –
MOTOR
K7MM764Q037950 –
COR BRANCA –
QUILOMETRAGEM
62.021
VW/GOL 1.6 –
2011/2012 – PLACA
OHX3741 – RENAVAM
420501444 – CHASSI
9BWAB05U4CP141973 –
MOTOR CCRM30321 –
COR BRANCA –
QUILOMETRAGEM
134.786
VW/GOL 1.6 –
2011/2012 – PLACA
OHX3751 – RENAVAM
420500855 – CHASSI
9BWAB05UXCP141959 –
MOTOR CCRM30320 –
COR BRANCA –
QUILOMETRAGEM
177.050
TOTAL

24851

01

18/07/2013

Inservível

R$ 156.300,00

R$
50.000,00

24624

01

04/03/2013

Inservível

R$ 34.900,00

R$
14.500,00

23072

01

27/12/2011

Inservível

R$ 39.770,00

R$
15.800,00

23073

01

05/05/2011

Inservível

R$ 39.770,00

R$
15.300,00
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RELAÇÃO DE BENS E LANÇOS FINAIS
Item

1

2

3

4

Descrição
HONDA/XR 250
TORNADO –
2006/2006 – PLACA
HXF8313 - RENAVAM
883233932 - CHASSI
9C2MD34006R007174
- MOTOR MD34E6007174 - COR PRETA
– QUILOMETRAGEM
87.329
HONDA/XR 250
TORNADO –
2008/2008 – PLACA
HYL9288 - RENAVAM
987489925 - CHASSI
9C2MD34008R028595
- MOTOR MD34E8028595 - COR PRETA
– QUILOMETRAGEM
33.105
HONDA/XR 250
TORNADO –
2007/2007 – PLACA
HXZ0193 - RENAVAM
919267548 - CHASSI
9C2MD34007R016615
- MOTOR MD34E7016615 - COR PRETA
– QUILOMETRAGEM
86780
HONDA/CG 125 FAN –
2005/2005 – PLACA
HYE6991 - RENAVAM
876559593 - CHASSI
9C2JC30705R107067 MOTOR
JC30E75107067 - COR
AZUL –
QUILOMETRAGEM
81.594

Tombo Quantidade

Data de
Aquisição

Situação
Física

Valor Lance
Inicial

11032

01

27/04/2006 Inservível

R$ 10.250,00

15859

01

25/09/2008 Inservível

R$ 11.282,50

11474

01

05/06/2007 Inservível

R$ 10.230,00

10747

01

03/10/1998 Inservível

R$ 5.250,00

Valor
lance Final
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I/TOYOTA CAMRY XLE
– 2013/2013 – PLACA
ORS9324 – RENAVAM
559108400 – CHASSI
JTNBK4FK5D3003124
– MOTOR 2GRJ764027
– COR PRETA –
QUILOMETRAGEM
154.912
RENAULT/LOGAN EXP
16 HP – 2013/2013 –
PLACA OSF5751 –
RENAVAM 531423751
– CHASSI
93YLR76HDJ625178 –
MOTOR
K7MM764Q037950 –
COR BRANCA –
QUILOMETRAGEM
62.021
VW/GOL 1.6 –
2011/2012 – PLACA
OHX3741 – RENAVAM
420501444 – CHASSI
9BWAB05U4CP141973
– MOTOR CCRM30321
– COR BRANCA –
QUILOMETRAGEM
134.786
VW/GOL 1.6 –
2011/2012 – PLACA
OHX3751 – RENAVAM
420500855 – CHASSI
9BWAB05UXCP141959
– MOTOR CCRM30320
– COR BRANCA –
QUILOMETRAGEM
177.050
TOTAL

24851

01

18/07/2013 Inservível R$ 156.300,00

24624

01

04/03/2013 Inservível

R$ 34.900,00

23072

01

27/12/2011 Inservível

R$ 39.770,00

23073

01

05/05/2011 Inservível

R$ 39.770,00
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