ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE CONTAS
PROCESSO N.º 05631/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2013 - IL
CREDENCIAMENTO N.º 01/2013

EDITAL
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAÇÃO
Nº
22/2013
PARA
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS INTERESSADOS EM ATUAR NOS
LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE BENS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ, AVALIADOS ADMINISTRATIVAMENTE.

IMPORTANTE

A DISPONIBILIZAÇÃO DESTE EDITAL NA INTERNET TEM O CARÁTER EXCLUSIVO
DE DIVULGAÇÃO

-

SOLICITAMOS AOS LEILOEIROS QUE ADQUIRIREM O PRESENTE EDITAL DE
CREDENCIAMENTO VIA INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.AL.CE.GOV.BR,
ENVIAR FAX PARA O N.º (085) 3277.2817/2745, CONFORME O ANEXO VIII.

- PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, PREVALECERÃO OS DADOS CONTIDOS NO
EDITAL ORIGINAL E SEUS ANEXOS, ASSINADOS E RUBRICADOS PELO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ. QUALQUER ALTERAÇÃO NO CONTEÚDO DESTE ARQUIVO,
INSERIDO NA INTERNET, SEM AUTORIZAÇÃO DESTA COMISSÃO, SERÁ
CONSIDERADA NULA, PRINCIPALMENTE SE EM DESACORDO COM O EDITAL
ORIGINAL.
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EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2013 – CREDENCIAMENTO Nº 01/2013

Abre o processo de cadastramento de
leiloeiro oficial para a Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº
06.750.525/0001-20, por meio da sua Comissão de Licitação, no uso de suas
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra
aberto processo de cadastramento de leiloeiro oficial para o exercício neste órgão,
conforme segue:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este instrumento convocatório visa estabelecer os critérios e procedimentos para o
cadastramento de leiloeiros oficiais interessados em atuar nos leilões extrajudiciais de
bens da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, avaliados administrativamente, de
acordo com o decreto federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, IN DNRC nº. 113,
de 28/04/2010 e Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores.
1.2. O cadastramento de leiloeiros tem por finalidade selecionar os profissionais que
comprovem a capacidade técnica para realização de leilões extrajudiciais, conforme o
grau de desempenho, segundo os critérios estabelecidos pelo cadastramento (Anexo I).
1.3. O pedido é de iniciativa do interessado e deverá ser entregue no Setor de
Protocolo, no Edifício Sede do Poder Legislativo Estadual, Palácio Deputado Adauto
Bezerra, a partir do dia 01/08/2013 às 09/08/2013, das 08h00min às 17h00min horas,
dirigido à Comissão Permanente de Licitação.
2. DOS DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO
2.1. Para cadastramento, o interessado deverá entregar os documentos abaixo
indicados no endereço e horário constante no item 1.3:
a) Pedido de credenciamento (anexo I);
b) Cópia da cédula de identidade;

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE CONTAS
PROCESSO N.º 05631/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2013 - IL
CREDENCIAMENTO N.º 01/2013

c) Cópia do comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física – CPF;
d) Comprovação de inscrição municipal (alvará)
e) Prova de regularidade para com a fazenda Federal, Estadual e Municipal, mediante
apresentação de certidão de quitação de tributos e certidão quanto à quitação quanto a
dívida ativa ou outras equivalentes, na forma da lei, expedidas em cada esfera de
governo pelo órgão competente;
f) Prova de regularidade perante o Instituto nacional de Seguro Social – INSS;
g) Prova de regularidade perante o fundo de garantia do tempo de serviço – FGTS
h) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT
i) Certidão negativa de antecedentes cíveis e criminais das justiças Estadual e Federal.
j) Declaração emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará ou documento
equivalente que comprove a regularidade do leiloeiro perante a junta, com data inferior
a 30(trinta) dias da sua expedição;
k) Curriculum vitae;
l) Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não entrega menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos;
m) Declaração emitida por entidade pública ou privada atestando a capacidade técnica
em eventos similares;
n) Declaração de que o evento (leilão) será realizado em local (próprio ou de terceiros)
com infraestrutura mínima de funcionamento;
2.2. Os documentos de que trata o item 2.1 deverão ser apresentados no original, ou
em cópia autenticada em cartório. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante
comparação da cópia por membro da central de licitações deste Poder.
2.3. Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou documentos de que trata o item 2.1,
nem documentação incompleta, senda a mesma de inteira responsabilidade do
interessado.
3. DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA CADASTRAMENTO
3.1. Para ser cadastrado, além da apresentação da documentação citada, o leiloeiro
deverá também:
3.1.1. Renunciar à comissão, de que seria de responsabilidade da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, conforme prevê o artigo 24, do Decreto federal n◦
21.981, de 19 de outubro de 1932 (anexo II).
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3.1.2. Receber a comissão pelos serviços prestados do arrematante do bem no leilão,
na proporção de 5% (cinco por cento) do lance vencedor;
3.1.2.1. Receber do arrematante do bem do leilão, o percentual máximo de 5% (cinco
por cento), como ressarcimento das despesas incorridas para realização do leilão.
3.1.3. Devolver ao arrematante os valores recebidos a título de comissão e
ressarcimento das despesas, no prazo máximo de dois dias úteis, contados da
comunicação, no caso de cancelamento da arrematação do lote.
3.1.4. Ter condições de oferecer, no mínimo, a seguinte infraestrutura no leilão oficial
em que atuará como leiloeiro:
a) Instalações adequadas para realização do evento (local próprio ou terceiros), de fácil
localização, com condições de conforto aos interessados, coberto, climatizado, sistema
audiovisual, cadeiras suficientes para atendimento ao público, aparelhagem de som,
banheiros, equipamentos de informática para processamento dos trabalhos, com ponto
de rede para acesso à internet;
b) Divulgar o leilão em endereço eletrônico na INTERNET e confeccionar material
publicitário impresso sobre o leilão. (exemplo: folheto, cartilha, livreto etc.);
c) Fazer constar, na divulgação do evento na INTERNET e no material impresso, a
descrição e as fotos dos bens ofertados, informações sobre o leilão, telefones e
endereços eletrônicos (e-mail) para contatos e esclarecimentos adicionais.
d) Disponibilizar o serviço de ligação telefônica fixa e móvel para facilitar o acesso às
informações aos interessados, inclusive aos sábados, domingos e feriados;
e) Essas condições poderão ser alteradas, a critério da Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará, por ocasião da realização do leilão.
3.2. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará poderá autorizar a realização do
leilão eletrônico, desde que atendidas as seguintes exigências:
a) Disponibilização aos ofertantes de acesso ao sistema, mediante condições de
segurança com utilização dos recursos de criptografia e autenticação;
b) Oferecimento de lances através de chave de identificação e senha pessoal
(intransferíveis), obtidas após o credenciamento junto ao escritório do leiloeiro;
c) Realização do leilão recebendo e estimulando lances em tempo “real”, via internet,
promovendo a interação entre os lances verbais e aqueles efetuados via web;
d) Inserção de lances verbais na internet, para conhecimento de todos os participantes;
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e) Apresentação de lances cujo valor seja superior ao último lance que tenha sido
anteriormente ofertado, observando o incremento mínimo fixado para o lote;
f) Não aceitação de dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele recebido
em primeiro lugar.
g) Recebimento e inserção na internet dos lances prévios remetidos via fax, e-mail ou
entregues pessoalmente, informando a razão social/nome, endereço, CNPJ/CPF. RG e
telefone.
h) Garantia de que o lance ofertado via internet ou verbalmente, seja o participante
imediatamente informado de seu recebimento segundo condições que lançou.
3.3. A comprovação da estrutura mínima exigida deverá ser feita mediante
apresentação de declaração do interessado (Anexo III), com documentação constante
no item 3.6, descrevendo o local onde será realizado o leilão, o endereço na INTERNET
e o tipo de material publicitário que pretende utilizar.
3.3.1. Previamente ao leilão, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, poderá
efetuar vistoria no local e equipamentos indicados a fim de verificar se atendem aos
padrões exigidos para realização do leilão.
3.4. Não utilizar o nome da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em quaisquer
atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em cartões de visita, anúncios
diversos, impressos etc., com exceção da divulgação do evento específico; (Anexo IV).
3.5. Guardar sigilo das informações que lhes serão passadas para a realização do leilão
e responsabilizar-se, perante a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pela
indenização de eventuais danos decorrentes da quebra de sigilo dessas informações,
ou pelo seu uso indevido; (anexo V)
4. DOS IMPEDIMENTOS AO CADASTRAMENTO
4.1. Estarão impedidos de se cadastrar os leiloeiros que se enquadrar em uma ou mais
das situações a seguir;
a) Tenha em seu quadro pessoal servidor da Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará e parentesco até o segundo grau com servidores da Assembleia/CE;
b) Possuam restrições quanto a capacidade técnica, à personalidade ou capacidade
jurídica, à idoneidade financeira e à regularidade fiscal;
c) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária;
d) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera do governo;
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e) Que, nos últimos anos, atuaram como leiloeiros oficiais em licitações, atingindo
percentual médio inferior a 40% (quarenta por cento) de arrematações de bens, em
relação a quantidades ofertadas;
f) Estejam com sua inscrição de leiloeiro suspensa perante a junta comercial do estado;
g) Que não preencham as condições de credenciamento estipuladas neste edital;
5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO LEILOEIRO
5.1. Os dados cadastrais, bem como suas alterações, serão processados com base nos
documentos apresentados
5.2. Cabe ao leiloeiro manter atualizados seus dados cadastrais, eximindo-se a
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará de qualquer responsabilidade por
problemas advindos da desatualização.
5.3. Serão cadastrados os leiloeiros que se encontram em situação regular, constatada
com a apresentação da documentação citada nos itens 2, 3, 4 e que atendam as outras
exigências para cadastramento, em especial as constantes no item 6.10;
5.4. Será avaliada a qualificação e a capacitação do interessado para realizar os leilões.
Quando necessário a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, realizará vistoria nas
instalações indicadas pelo leiloeiro e verificará os materiais a serem utilizados para
realização do leilão;
6. DOS PROCEDIMENTOS PARA ATUAÇAO DO LEILOEIRO
6.1. Realizada a analise da documentação apresentada, os selecionados serão
formalmente comunicados do seu cadastramento.
6.2. O cadastro único para efeito de designação do leiloeiro oficial será elaborado lista
ordenada, em sessão pública, por ordem de antiguidade na Junta Comercial do Estado
do Ceará, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará e no sítio
www.al.ce.gov.br.
6.3. Caso haja mais de um leiloeiro credenciado, será observada a regra da antiguidade
e rodízio anual, de acordo com o decreto federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932,
IN DNRC nº. 113, de 28/04/2010.
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6.4. Antes de cada leilão, em observância do art. 38, III, da lei 8.666/93, será efetuada a
designação pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará do leiloeiro oficial dentre
os cadastrados que atuará no evento especificado;
6.5. A ordem de designação do leiloeiro oficial será única e rotativa para a Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, por ordem de antiguidade;
6.6. Designado o leiloeiro oficial, este terá o prazo de 3(três) dias úteis para promover a
assinatura do respectivo contrato, que será específico para cada evento;
6.7. A não assinatura do contrato pelo leiloeiro, no prazo estipulado no item anterior,
autoriza a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará a designação do leiloeiro que se
encontra na posição seguinte da lista ordenada;
6.8. Quando todos os leiloeiros cadastrados tiverem sidos convocados para um evento
especificado, retorna-se ao início da lista para nova designação;
6.9. Havendo ingresso de novo(s) leiloeiro(s), após a elaboração e publicação da lista,
este(s) ocupará (ao) as últimas posição (ões) do rodízio, por data do cadastramento;
6.9.1. Concluída a designação de todos os leiloeiros, inclusive aqueles ocupantes da
última posição que ingressaram após a elaboração e publicação da lista serão
elaborados nova relação, sempre em observação ao rol de antiguidade de matrícula
emitido pela Junta Comercial do Estado do Ceará;
6.10. A participação do cadastrado designado em evento posteriores, dentro do
exercício, fica condicionada ao cumprimento de meta mínima de 40% (quarenta por
cento) de arrematação de bens em leilão oficial por ele realizado;
6.11. Em todos os eventos, o leiloeiro designado deverá 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 sua divulgação (publicidade), como, principalmente, na tarefa
de identificar possíveis interessados, independente do seu valor e da sua liquidez;
6.12. O leiloeiro designado deverá divulgar o leilão, pelo menos, por três vezes em
jornal de circulação estadual; dar publicidade ao leilão na INTERNET; confeccionar e
distribuir material de divulgação impresso sobre o leilão (exemplo: folheto, cartilha,
livrete e etc.);
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6.13. O leiloeiro deverá atender os interessados pessoalmente, por telefone e fax, em
seu escritório e deverá conduzir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos
administrativos de sua competência até o encerramento, com a devida prestação de
contas;
6.14. O leiloeiro deverá apresentar uma cópia dos recibos das comissões pagas pelos
arrematantes vencedores bem como uma ata do leilão até dois dias úteis após a
realização da sessão pública do certame, contendo, dentre outras as seguintes
informações:
a) Nome completo/firma, CPF/CNPJ e nº do RG do arrematante vencedor;
b) Endereço e telefone do arrematante vencedor
c) Valor do lance vencedor
d) Relatório contendo descrição e esclarecimento detalhados sobre o trabalho realizado
para oferecimento dos bens, indicando, inclusive, nomes, endereço e outros dados
relevantes das pessoas contatadas, informando, ainda, quais foram os motivos que
dificultaram a arrematação dos bens;
e) Demais fatos relevantes ocorridos no leilão, inclusive a não ocorrência de lance para
determinado bem;
6.15. O cadastramento é permanente, sendo que a inscrição ficará aberta durante todo
ano, podendo, a critério da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, estes prazos
serem alterados, situação que será cientificada aos interessados;
6.16. Requisitos adicionais, previstos ou não por ocasião do cadastramento, poderão
ser exigidos para a realização do leilão de bens.
7. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇAO E DO JULGAMENTO
7.1. A Comissão de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis após a apresentação de todos
os documentos relacionados no edital de cadastramento, através de seus membros,
procederá ao julgamento da qualificação técnica do interessado e o cientificará do
resultado
a) O interessado terá 05(cinco) dias úteis, a partir da publicação deste edital, para
apresentar a documentação exigida.
b) O cadastramento é permanente, sendo que se o interessado não apresentar os
documentos no prazo previsto na letra “a” imediatamente anterior, deste edital, mas em
data posterior, ingressará no final da lista de leiloeiros cadastrados para realizar leilão;
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8. DAS ANOTAÇÕES NO CADASTRO E PENALIDADES
8.1. Serão registrados no cadastro:
a) Todos os fatos ou faltas de caráter administrativo, comercial ou técnico referentes à
atuação do leiloeiro oficial na condução do leilão;
b) As penalidades previstas neste edital;
8.2. Nenhum sansão será aplicado sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso, no prazo de cinco dias úteis, a contar da
intimação do ato, sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo;
8.3. A aplicação de qualquer das penalidades será sempre comunicada formalmente ao
interessado;
8.4. Pela infração às normas legais e de cadastramento ou o cometimento de outras
irregularidades, poderá o faltoso sofrer as seguintes penalidades:
a) Anotação restritiva no cadastro
b) Advertência
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pelo prazo de até dois anos.
d) Multa de vinte por cento sobre o valor total das comissões recebida do(s)
arrematante(s) vencedor (es) no leilão
e) Cancelamento da inscrição no cadastro.
9. DOS RECURSOS
9.1. Dos atos decorrentes deste edital cabem:
a) Recurso a ser interposto pelo próprio interessado nos casos de indeferimento do
cadastro, a ser efetuado no prazo de cinco dias úteis a contar da intimação do ato;
b) Representação a ser interposta pelo próprio interessado ou por terceiros, nos casos
em que não couber recurso.
9.2. Os recursos deverão ser apresentados a Comissão Permanente de Licitação, que
praticou o ato, que poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão
ou fazê-la subir, devidamente informado, à autoridade competente constante no item
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9.3, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
9.3. Caberá a Diretora Geral, a decisão para efeito de aplicação do item 9.2., os
recursos inerentes ao cadastramento inicial.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO CADASTRADO
10.1. As obrigações do leiloeiro são aquelas constantes deste edital.
10.2. O leiloeiro cadastrado se obriga, ainda, a manter, durante a vigência do
cadastramento, todas as condições exigidas neste edital.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
11.1. Incumbirá a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, através da Comissão de
Licitação a responsabilidade pela organização, formação e manutenção do registro
cadastral, sendo sua atribuição inscrever leiloeiros, negar registro cadastral ou impor
restrição cadastral.
11.2. É de responsabilidade da Diretoria do Departamento Administrativo providenciar o
envio de carta de autorização para venda ao leiloeiro oficial designado, após
autorização administrativa da autoridade competente para alienação dos bens (leilão
extrajudicial).
11.3. Havendo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste
instrumento, o leiloeiro designado registrará em relatório as irregularidades porventura
encontradas, encaminhando cópia a Diretora do Departamento Administrativo, para
imediata correção das falhas detectadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas.
11.3.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a expressa remissão à Lei nº
8.666/1993 e ao Decreto nº 21.981/1932.
Fortaleza, 31 de julho de 2013.

João Tomaz Martins de Queiroz
Presidente da Comissão de Licitação
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CADASTRAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL Nº 001/2013

ANEXO I

PEDIDO DE CADASTRAMENTO

Exmª. Srª. Diretora Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Sávia
Maria de Queiroz Magalhães, com fulcro no edital de cadastramento de leiloeiro oficial,
venho requerer o meu cadastramento para atuar como leiloeiro oficial nos leilões
extrajudiciais, alienando bens Inservíveis ao patrimônio da Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará, na eventualidade de ser indicado como leiloeiro oficial, de acordo com
o decreto federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, IN DNRC nº. 113, de
28/04/2010.
Os encargos assumidos neste pedido de cadastramento serão realizados sem
quaisquer ônus para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Anexo o presente, cópia autenticada dos documentos exigidos no edital de
cadastramento de leiloeiro oficial.
P. deferimento

(localidade e data)

(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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CADASTRAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL Nº 001/2013

ANEXO II

DECLARAÇÃO

Renúncia de Comissão

RENUNCIO a comissão que seria de responsabilidade do comitente, conforme
prevê o artigo 24 do Decreto Federal n° 21.981, de 19 de outubro de 1932, ciente que a
mesma será paga, na proporção máxima de 5%(cinco por cento) do lance vencedor,
pelo arrematante(s) do(s) leilão(ões) em que atuarei como leiloeiro oficial.

(localidade e data)
(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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ANEXO III
Dados cadastrais/ Declaração de Infraestrutura
Nome
Cpf
Endereço
E-Mail:
Cidade
Cep
E-Mail

Estado
Celular

Fone Fixo
Site
DECLARAÇÃO

De acordo com o previsto no edital de cadastramento de leiloeiro, declaro que disponho
da infraestrutura citada na Cláusula 3, deste edital de credenciamento, conforme
abaixo especificado:
I) Do local:
( ) próprio ( ) de terceiro
Descrição/Endereço:
II) ENDEREÇO ELETRÔNICO NA INTERNET:
III) TIPO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO IMPRESSO:
Declaro, ainda, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e estou ciente de
que o item 8 do referido edital determina a aplicação das sanções administrativas
cabíveis, na hipótese de falsidade desta declaração, sujeitando-me, assim, às
penalidades ali contidas.
(localidade e data)

(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Declaro que não utilizarei o nome da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em
quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em cartões de
visita, anúncios diversos, impressos etc., com exceção da divulgação do evento
específico.

(localidade e data)

(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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ANEXO V

Declaração de Sigilo

Declaro que manterei sigilo das informações que serão passadas para a realização do
leilão e responsabilizar-se, perante a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,
respondendo inclusive a indenização de eventuais danos decorrentes da quebra de
sigilo dessas informações, ou pelo seu uso indevido.

(localidade e data)
(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

__________________________,
portador
da
carteira
de
identidade
n_______________ e CPF n° _____________________, DELARO, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
P. deferimento
(localidade e data)

(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Nome
do
Leiloeiro)
__________________________,
CPF
nº
_____________________,
sediado
(Endereço
Completo)
______________________________, declara, sob as penas da Lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para a sua participação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(localidade e data)

(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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CADASTRAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL Nº 001/2013.

ANEXO VIII
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

Nome ________________________________________________________
CPF nº ______________________
Endereço _____________________________________________________
E-Mail ________________________ Telefone/Fax ____________________
Cidade _______________________ Estado ___________________
Pessoa para contato ______________________________________
Recebemos, através do acesso à página www.al.ce.gov.br ou nesta data, cópia do
instrumento convocatório do credenciamento acima identificado.

Local _________________, _____ de ___________ de 2013.

Sr. Licitante,
Visando à comunicação futura entre este Poder e esse leiloeiro, solicito que Vossa
Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta a Comissão de Licitação, por
meio do Fax 085 3277.2817/2745 ou e-mail licita@al.ce.gov.br.
A não remessa do recibo exime a CPL da comunicação de eventuais retificações
ocorridas no instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicionais.

(localidade e data)
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CADASTRAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL Nº 001/2013.
ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO

/ 2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL QUE ENTRE
SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E O
LEILOEIRO _________________________, 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 CONTRATANTE, neste ato
representada pela sua Diretora Geral a Sra. Sávia Maria de Queiroz Magalhães e, do
outro lado o Leiloeiro Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o
número _______, portador da Cédula de Identidade número _________emitida pela
SSP/CE, e do CPF número, residente/domiciliado no município de______, à Rua
número, Bairro, ora denominado CONTRATADO, 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, 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 (mobiliário,
equipamentos de informática, veículos e outros bens), 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
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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.
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.
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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 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;
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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;
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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;
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;
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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.
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.
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Cláusula Quinta – Da Vigência do Contrato
O presente Contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
assinatura, 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 coresponsabilidade 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;
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7.2.4 - Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
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-lheá 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.
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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.
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.
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8.2 - A rescisão do contrato não impedirá a aplicação de quaisquer outras penalidades
previstas neste instrumento contratual.
Cláusula Nona – Das Alterações Contratuais
Este Contrato somente poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no Art. 65 da Lei
número 8.666/93 e suas modificações posteriores, mediante prévia, formal e expressa
autorização da Autoridade competente.
Cláusula Décima – Das Disposições Finais
10.1- É vedado ao Leiloeiro Oficial transferir a qualquer título os direitos e obrigações
que lhe são atribuídos neste Contrato, não podendo subcontratar o objeto.
10.2- 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 Primeira – Da Publicação e Do Registro
11.1- A CONTRATANTE publicará o extrato do presente instrumento no Órgão Oficial
do Estado do Ceará, observados os prazos estabelecidos em lei.
Cláusula Décima Segunda – Do Foro
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.
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 2013.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
SÁVIA MARIA DE QUEIROZ MAGALHÃES
DIRETORA GERAL
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.
CPF nº
2.
CPF nº
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ANEXO X

MINUTA PADRÃO DE EDITAL DE LEILÃO PARA VENDA DE BENS INSERVÍVEIS
(MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VEÍCULOS E OUTROS BENS).
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº
06.750.525/0001-20, por meio da sua Comissão de Licitação, no uso de suas
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que – 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, fará realizar licitação na
modalidade LEILÃO, do tipo maior lance, para a venda de bens inservíveis
(mobiliário, equipamentos de informática, veículos e outros bens), todos em desuso,
mediante as Condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA REUNIÃO.
1.1. Local: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.2. Data: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
1.3. Horário: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 – DO PRODUTO
2.1. Os bens a serem leiloados estão distribuídos nos anexos A e B compostos por
bens usados de propriedade da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
2.1.1. Equipamentos de informática. Serão vendidos no estado de conservação e nas
condições de funcionamento em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido
previamente examinados pelos licitantes nas condições constantes dos itens abaixo,
não havendo garantia de funcionamento.
2.1.2. Móveis e equipamentos diversos. Em estado recuperável, irrecuperável,
antieconômico ou ocioso. Serão vendidos no estado de conservação e nas condições
de funcionamento em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente
examinados pelos licitantes, não havendo garantia de funcionamento.
2.1.3. Demais materiais permanentes e de consumo. Serão vendidos no estado em que
se encontram, não havendo garantia de funcionamento.
2.2. Os bens 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
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visitação das 8 às 13, no endereço mencionado no item 1 deste Edital, telefone de
contato (85) _________ e _________, 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 às fotos dos lotes a partir de xx/xx/xxxx
através do link www.al.ce.gov.br ou do link ______________ fornecido pelo leiloeiro
oficial.
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;
3.2.3. O(s) leiloeiro(s) e seus prepostos, por força do art. 497, IV, do Código Civil.
3.3. Aberta a sessão, o licitante, pessoa física ou o representante de pessoa jurídica,
deverá se credenciar perante o Leiloeiro.
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;
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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, caucionando um cheque, no valor
indicado na alínea “h”, deste item, nominal ao Leiloeiro;
g) Não serão aceitos cheques de terceiros para efeito de inscrição nem pagamento dos
valores ofertados;
h) Caso o interessado não possua cheque para caucionar, poderá participar do referido
leilão, efetuando depósito bancário no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), identificando
no BANCO XXXX, AGÊNCIA: XXXX, CONTA: XXXXXX, em favor do leiloeiro, até o dia
antecedente ao leilão, e deverá apresentar o comprovante no ato da sua inscrição.
i) 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.
j) 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.
l) 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 verbais, 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
pregoeiro 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.
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4.2. Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 10,00
(dez reais).
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 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 do bem 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.
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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:
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.
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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 multas de trânsito anteriores ao leilão.
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:
ANEXO A - Lista com descrição dos lotes e valor dos lances mínimos iniciais dos bens
(automóveis, motocicletas e etc.).
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ANEXO B - Lista com descrição dos lotes e valor dos lances mínimos iniciais dos bens
(material de informática, móveis e etc.)
ANEXO C - Declaração da renuncia a 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, xx de xxxxxxx de xxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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ANEXO A

Lista com descrição dos lotes e valor dos lances mínimos iniciais dos bens (automóveis
e motocicletas).
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ANEXO B

Lista com descrição dos lotes e valor dos lances mínimos iniciais dos bens (material de
informática, mobiliário e etc.)
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ANEXO C

DECLARAÇÃO
Declaro em atendimento ao previsto no Edital do Leilão nº xxx/ xxxx, 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, xx de xxxxxxx de xxxxxx
Assinatura do licitante ou representante legal
____________________________________
Nome:
RG:
CPF/CNPJ:
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EDITAL
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAÇÃO
Nº
22/2013
PARA
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS INTERESSADOS EM ATUAR NOS
LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE BENS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ, AVALIADOS ADMINISTRATIVAMENTE.

IMPORTANTE

A DISPONIBILIZAÇÃO DESTE EDITAL NA INTERNET TEM O CARÁTER EXCLUSIVO
DE DIVULGAÇÃO

-

SOLICITAMOS AOS LEILOEIROS QUE ADQUIRIREM O PRESENTE EDITAL DE
CREDENCIAMENTO VIA INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.AL.CE.GOV.BR,
ENVIAR FAX PARA O N.º (085) 3277.2817/2745, CONFORME O ANEXO VIII.

- PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, PREVALECERÃO OS DADOS CONTIDOS NO
EDITAL ORIGINAL E SEUS ANEXOS, ASSINADOS E RUBRICADOS PELO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ. QUALQUER ALTERAÇÃO NO CONTEÚDO DESTE ARQUIVO,
INSERIDO NA INTERNET, SEM AUTORIZAÇÃO DESTA COMISSÃO, SERÁ
CONSIDERADA NULA, PRINCIPALMENTE SE EM DESACORDO COM O EDITAL
ORIGINAL.
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EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2013 – CREDENCIAMENTO Nº 01/2013

Abre o processo de cadastramento de
leiloeiro oficial para a Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº
06.750.525/0001-20, por meio da sua Comissão de Licitação, no uso de suas
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra
aberto processo de cadastramento de leiloeiro oficial para o exercício neste órgão,
conforme segue:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este instrumento convocatório visa estabelecer os critérios e procedimentos para o
cadastramento de leiloeiros oficiais interessados em atuar nos leilões extrajudiciais de
bens da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, avaliados administrativamente, de
acordo com o decreto federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, IN DNRC nº. 113,
de 28/04/2010 e Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores.
1.2. O cadastramento de leiloeiros tem por finalidade selecionar os profissionais que
comprovem a capacidade técnica para realização de leilões extrajudiciais, conforme o
grau de desempenho, segundo os critérios estabelecidos pelo cadastramento (Anexo I).
1.3. O pedido é de iniciativa do interessado e deverá ser entregue no Setor de
Protocolo, no Edifício Sede do Poder Legislativo Estadual, Palácio Deputado Adauto
Bezerra, a partir do dia 01/08/2013 às 09/08/2013, das 08h00min às 17h00min horas,
dirigido à Comissão Permanente de Licitação.
2. DOS DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO
2.1. Para cadastramento, o interessado deverá entregar os documentos abaixo
indicados no endereço e horário constante no item 1.3:
a) Pedido de credenciamento (anexo I);
b) Cópia da cédula de identidade;
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c) Cópia do comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física – CPF;
d) Comprovação de inscrição municipal (alvará)
e) Prova de regularidade para com a fazenda Federal, Estadual e Municipal, mediante
apresentação de certidão de quitação de tributos e certidão quanto à quitação quanto a
dívida ativa ou outras equivalentes, na forma da lei, expedidas em cada esfera de
governo pelo órgão competente;
f) Prova de regularidade perante o Instituto nacional de Seguro Social – INSS;
g) Prova de regularidade perante o fundo de garantia do tempo de serviço – FGTS
h) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT
i) Certidão negativa de antecedentes cíveis e criminais das justiças Estadual e Federal.
j) Declaração emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará ou documento
equivalente que comprove a regularidade do leiloeiro perante a junta, com data inferior
a 30(trinta) dias da sua expedição;
k) Curriculum vitae;
l) Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não entrega menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos;
m) Declaração emitida por entidade pública ou privada atestando a capacidade técnica
em eventos similares;
n) Declaração de que o evento (leilão) será realizado em local (próprio ou de terceiros)
com infraestrutura mínima de funcionamento;
2.2. Os documentos de que trata o item 2.1 deverão ser apresentados no original, ou
em cópia autenticada em cartório. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante
comparação da cópia por membro da central de licitações deste Poder.
2.3. Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou documentos de que trata o item 2.1,
nem documentação incompleta, senda a mesma de inteira responsabilidade do
interessado.
3. DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA CADASTRAMENTO
3.1. Para ser cadastrado, além da apresentação da documentação citada, o leiloeiro
deverá também:
3.1.1. Renunciar à comissão, de que seria de responsabilidade da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, conforme prevê o artigo 24, do Decreto federal n◦
21.981, de 19 de outubro de 1932 (anexo II).
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3.1.2. Receber a comissão pelos serviços prestados do arrematante do bem no leilão,
na proporção de 5% (cinco por cento) do lance vencedor;
3.1.2.1. Receber do arrematante do bem do leilão, o percentual máximo de 5% (cinco
por cento), como ressarcimento das despesas incorridas para realização do leilão.
3.1.3. Devolver ao arrematante os valores recebidos a título de comissão e
ressarcimento das despesas, no prazo máximo de dois dias úteis, contados da
comunicação, no caso de cancelamento da arrematação do lote.
3.1.4. Ter condições de oferecer, no mínimo, a seguinte infraestrutura no leilão oficial
em que atuará como leiloeiro:
a) Instalações adequadas para realização do evento (local próprio ou terceiros), de fácil
localização, com condições de conforto aos interessados, coberto, climatizado, sistema
audiovisual, cadeiras suficientes para atendimento ao público, aparelhagem de som,
banheiros, equipamentos de informática para processamento dos trabalhos, com ponto
de rede para acesso à internet;
b) Divulgar o leilão em endereço eletrônico na INTERNET e confeccionar material
publicitário impresso sobre o leilão. (exemplo: folheto, cartilha, livreto etc.);
c) Fazer constar, na divulgação do evento na INTERNET e no material impresso, a
descrição e as fotos dos bens ofertados, informações sobre o leilão, telefones e
endereços eletrônicos (e-mail) para contatos e esclarecimentos adicionais.
d) Disponibilizar o serviço de ligação telefônica fixa e móvel para facilitar o acesso às
informações aos interessados, inclusive aos sábados, domingos e feriados;
e) Essas condições poderão ser alteradas, a critério da Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará, por ocasião da realização do leilão.
3.2. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará poderá autorizar a realização do
leilão eletrônico, desde que atendidas as seguintes exigências:
a) Disponibilização aos ofertantes de acesso ao sistema, mediante condições de
segurança com utilização dos recursos de criptografia e autenticação;
b) Oferecimento de lances através de chave de identificação e senha pessoal
(intransferíveis), obtidas após o credenciamento junto ao escritório do leiloeiro;
c) Realização do leilão recebendo e estimulando lances em tempo “real”, via internet,
promovendo a interação entre os lances verbais e aqueles efetuados via web;
d) Inserção de lances verbais na internet, para conhecimento de todos os participantes;
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e) Apresentação de lances cujo valor seja superior ao último lance que tenha sido
anteriormente ofertado, observando o incremento mínimo fixado para o lote;
f) Não aceitação de dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele recebido
em primeiro lugar.
g) Recebimento e inserção na internet dos lances prévios remetidos via fax, e-mail ou
entregues pessoalmente, informando a razão social/nome, endereço, CNPJ/CPF. RG e
telefone.
h) Garantia de que o lance ofertado via internet ou verbalmente, seja o participante
imediatamente informado de seu recebimento segundo condições que lançou.
3.3. A comprovação da estrutura mínima exigida deverá ser feita mediante
apresentação de declaração do interessado (Anexo III), com documentação constante
no item 3.6, descrevendo o local onde será realizado o leilão, o endereço na INTERNET
e o tipo de material publicitário que pretende utilizar.
3.3.1. Previamente ao leilão, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, poderá
efetuar vistoria no local e equipamentos indicados a fim de verificar se atendem aos
padrões exigidos para realização do leilão.
3.4. Não utilizar o nome da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em quaisquer
atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em cartões de visita, anúncios
diversos, impressos etc., com exceção da divulgação do evento específico; (Anexo IV).
3.5. Guardar sigilo das informações que lhes serão passadas para a realização do leilão
e responsabilizar-se, perante a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pela
indenização de eventuais danos decorrentes da quebra de sigilo dessas informações,
ou pelo seu uso indevido; (anexo V)
4. DOS IMPEDIMENTOS AO CADASTRAMENTO
4.1. Estarão impedidos de se cadastrar os leiloeiros que se enquadrar em uma ou mais
das situações a seguir;
a) Tenha em seu quadro pessoal servidor da Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará e parentesco até o segundo grau com servidores da Assembleia/CE;
b) Possuam restrições quanto a capacidade técnica, à personalidade ou capacidade
jurídica, à idoneidade financeira e à regularidade fiscal;
c) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária;
d) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera do governo;
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e) Que, nos últimos anos, atuaram como leiloeiros oficiais em licitações, atingindo
percentual médio inferior a 40% (quarenta por cento) de arrematações de bens, em
relação a quantidades ofertadas;
f) Estejam com sua inscrição de leiloeiro suspensa perante a junta comercial do estado;
g) Que não preencham as condições de credenciamento estipuladas neste edital;
5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO LEILOEIRO
5.1. Os dados cadastrais, bem como suas alterações, serão processados com base nos
documentos apresentados
5.2. Cabe ao leiloeiro manter atualizados seus dados cadastrais, eximindo-se a
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará de qualquer responsabilidade por
problemas advindos da desatualização.
5.3. Serão cadastrados os leiloeiros que se encontram em situação regular, constatada
com a apresentação da documentação citada nos itens 2, 3, 4 e que atendam as outras
exigências para cadastramento, em especial as constantes no item 6.10;
5.4. Será avaliada a qualificação e a capacitação do interessado para realizar os leilões.
Quando necessário a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, realizará vistoria nas
instalações indicadas pelo leiloeiro e verificará os materiais a serem utilizados para
realização do leilão;
6. DOS PROCEDIMENTOS PARA ATUAÇAO DO LEILOEIRO
6.1. Realizada a analise da documentação apresentada, os selecionados serão
formalmente comunicados do seu cadastramento.
6.2. O cadastro único para efeito de designação do leiloeiro oficial será elaborado lista
ordenada, em sessão pública, por ordem de antiguidade na Junta Comercial do Estado
do Ceará, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará e no sítio
www.al.ce.gov.br.
6.3. Caso haja mais de um leiloeiro credenciado, será observada a regra da antiguidade
e rodízio anual, de acordo com o decreto federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932,
IN DNRC nº. 113, de 28/04/2010.
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6.4. Antes de cada leilão, em observância do art. 38, III, da lei 8.666/93, será efetuada a
designação pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará do leiloeiro oficial dentre
os cadastrados que atuará no evento especificado;
6.5. A ordem de designação do leiloeiro oficial será única e rotativa para a Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, por ordem de antiguidade;
6.6. Designado o leiloeiro oficial, este terá o prazo de 3(três) dias úteis para promover a
assinatura do respectivo contrato, que será específico para cada evento;
6.7. A não assinatura do contrato pelo leiloeiro, no prazo estipulado no item anterior,
autoriza a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará a designação do leiloeiro que se
encontra na posição seguinte da lista ordenada;
6.8. Quando todos os leiloeiros cadastrados tiverem sidos convocados para um evento
especificado, retorna-se ao início da lista para nova designação;
6.9. Havendo ingresso de novo(s) leiloeiro(s), após a elaboração e publicação da lista,
este(s) ocupará (ao) as últimas posição (ões) do rodízio, por data do cadastramento;
6.9.1. Concluída a designação de todos os leiloeiros, inclusive aqueles ocupantes da
última posição que ingressaram após a elaboração e publicação da lista serão
elaborados nova relação, sempre em observação ao rol de antiguidade de matrícula
emitido pela Junta Comercial do Estado do Ceará;
6.10. A participação do cadastrado designado em evento posteriores, dentro do
exercício, fica condicionada ao cumprimento de meta mínima de 40% (quarenta por
cento) de arrematação de bens em leilão oficial por ele realizado;
6.11. Em todos os eventos, o leiloeiro designado deverá 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 sua divulgação (publicidade), como, principalmente, na tarefa
de identificar possíveis interessados, independente do seu valor e da sua liquidez;
6.12. O leiloeiro designado deverá divulgar o leilão, pelo menos, por três vezes em
jornal de circulação estadual; dar publicidade ao leilão na INTERNET; confeccionar e
distribuir material de divulgação impresso sobre o leilão (exemplo: folheto, cartilha,
livrete e etc.);
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6.13. O leiloeiro deverá atender os interessados pessoalmente, por telefone e fax, em
seu escritório e deverá conduzir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos
administrativos de sua competência até o encerramento, com a devida prestação de
contas;
6.14. O leiloeiro deverá apresentar uma cópia dos recibos das comissões pagas pelos
arrematantes vencedores bem como uma ata do leilão até dois dias úteis após a
realização da sessão pública do certame, contendo, dentre outras as seguintes
informações:
a) Nome completo/firma, CPF/CNPJ e nº do RG do arrematante vencedor;
b) Endereço e telefone do arrematante vencedor
c) Valor do lance vencedor
d) Relatório contendo descrição e esclarecimento detalhados sobre o trabalho realizado
para oferecimento dos bens, indicando, inclusive, nomes, endereço e outros dados
relevantes das pessoas contatadas, informando, ainda, quais foram os motivos que
dificultaram a arrematação dos bens;
e) Demais fatos relevantes ocorridos no leilão, inclusive a não ocorrência de lance para
determinado bem;
6.15. O cadastramento é permanente, sendo que a inscrição ficará aberta durante todo
ano, podendo, a critério da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, estes prazos
serem alterados, situação que será cientificada aos interessados;
6.16. Requisitos adicionais, previstos ou não por ocasião do cadastramento, poderão
ser exigidos para a realização do leilão de bens.
7. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇAO E DO JULGAMENTO
7.1. A Comissão de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis após a apresentação de todos
os documentos relacionados no edital de cadastramento, através de seus membros,
procederá ao julgamento da qualificação técnica do interessado e o cientificará do
resultado
a) O interessado terá 05(cinco) dias úteis, a partir da publicação deste edital, para
apresentar a documentação exigida.
b) O cadastramento é permanente, sendo que se o interessado não apresentar os
documentos no prazo previsto na letra “a” imediatamente anterior, deste edital, mas em
data posterior, ingressará no final da lista de leiloeiros cadastrados para realizar leilão;
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8. DAS ANOTAÇÕES NO CADASTRO E PENALIDADES
8.1. Serão registrados no cadastro:
a) Todos os fatos ou faltas de caráter administrativo, comercial ou técnico referentes à
atuação do leiloeiro oficial na condução do leilão;
b) As penalidades previstas neste edital;
8.2. Nenhum sansão será aplicado sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso, no prazo de cinco dias úteis, a contar da
intimação do ato, sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo;
8.3. A aplicação de qualquer das penalidades será sempre comunicada formalmente ao
interessado;
8.4. Pela infração às normas legais e de cadastramento ou o cometimento de outras
irregularidades, poderá o faltoso sofrer as seguintes penalidades:
a) Anotação restritiva no cadastro
b) Advertência
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pelo prazo de até dois anos.
d) Multa de vinte por cento sobre o valor total das comissões recebida do(s)
arrematante(s) vencedor (es) no leilão
e) Cancelamento da inscrição no cadastro.
9. DOS RECURSOS
9.1. Dos atos decorrentes deste edital cabem:
a) Recurso a ser interposto pelo próprio interessado nos casos de indeferimento do
cadastro, a ser efetuado no prazo de cinco dias úteis a contar da intimação do ato;
b) Representação a ser interposta pelo próprio interessado ou por terceiros, nos casos
em que não couber recurso.
9.2. Os recursos deverão ser apresentados a Comissão Permanente de Licitação, que
praticou o ato, que poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão
ou fazê-la subir, devidamente informado, à autoridade competente constante no item
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9.3, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
9.3. Caberá a Diretora Geral, a decisão para efeito de aplicação do item 9.2., os
recursos inerentes ao cadastramento inicial.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO CADASTRADO
10.1. As obrigações do leiloeiro são aquelas constantes deste edital.
10.2. O leiloeiro cadastrado se obriga, ainda, a manter, durante a vigência do
cadastramento, todas as condições exigidas neste edital.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
11.1. Incumbirá a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, através da Comissão de
Licitação a responsabilidade pela organização, formação e manutenção do registro
cadastral, sendo sua atribuição inscrever leiloeiros, negar registro cadastral ou impor
restrição cadastral.
11.2. É de responsabilidade da Diretoria do Departamento Administrativo providenciar o
envio de carta de autorização para venda ao leiloeiro oficial designado, após
autorização administrativa da autoridade competente para alienação dos bens (leilão
extrajudicial).
11.3. Havendo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste
instrumento, o leiloeiro designado registrará em relatório as irregularidades porventura
encontradas, encaminhando cópia a Diretora do Departamento Administrativo, para
imediata correção das falhas detectadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas.
11.3.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a expressa remissão à Lei nº
8.666/1993 e ao Decreto nº 21.981/1932.
Fortaleza, 23 de agosto de 2013.
A COMISSÃO:
João Tomaz Martins de Queiroz
PRESIDENTE
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Antônio Dias Martins
MEMBRO

Ângela Maria Jucá Alencar
MEMBRO

Jorge Gomes Marinho
MEMBRO

Cândido Augusto Castro Ponte Filho
MEMBRO

Ana Maria Ferreira Sales e Souza
SECRETÁRIA

Considerando o Termo Justificativo emitido pela Ilustrada Comissão de Licitação e Controle de
Contas desta Augusta Casa Legislativa, bem assim, considerando o amparo legal dos fatos
alegados no referido Termo, RATIFICO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
para CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS INTERESSADOS EM ATUAR
NOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE BENS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ, AVALIADOS ADMINISTRATIVAMENTE, nos termos do art. 26,
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
Efetue-se a devida publicação e a referida formalização jurídica.

Fortaleza, 23 de agosto de 2013.

DIRETORA GERAL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
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CADASTRAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL Nº 001/2013

ANEXO I

PEDIDO DE CADASTRAMENTO

Exmª. Srª. Diretora Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Sávia
Maria de Queiroz Magalhães, com fulcro no edital de cadastramento de leiloeiro oficial,
venho requerer o meu cadastramento para atuar como leiloeiro oficial nos leilões
extrajudiciais, alienando bens Inservíveis ao patrimônio da Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará, na eventualidade de ser indicado como leiloeiro oficial, de acordo com
o decreto federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, IN DNRC nº. 113, de
28/04/2010.
Os encargos assumidos neste pedido de cadastramento serão realizados sem
quaisquer ônus para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Anexo o presente, cópia autenticada dos documentos exigidos no edital de
cadastramento de leiloeiro oficial.
P. deferimento

(localidade e data)

(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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ANEXO II

DECLARAÇÃO

Renúncia de Comissão

RENUNCIO a comissão que seria de responsabilidade do comitente, conforme
prevê o artigo 24 do Decreto Federal n° 21.981, de 19 de outubro de 1932, ciente que a
mesma será paga, na proporção máxima de 5%(cinco por cento) do lance vencedor,
pelo arrematante(s) do(s) leilão(ões) em que atuarei como leiloeiro oficial.

(localidade e data)
(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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CADASTRAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL Nº 001/2013
ANEXO III
Dados cadastrais/ Declaração de Infraestrutura
Nome
Cpf
Endereço
E-Mail:
Cidade
Cep
E-Mail

Estado
Celular

Fone Fixo
Site
DECLARAÇÃO

De acordo com o previsto no edital de cadastramento de leiloeiro, declaro que disponho
da infraestrutura citada na Cláusula 3, deste edital de credenciamento, conforme
abaixo especificado:
I) Do local:
( ) próprio ( ) de terceiro
Descrição/Endereço:
II) ENDEREÇO ELETRÔNICO NA INTERNET:
III) TIPO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO IMPRESSO:
Declaro, ainda, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e estou ciente de
que o item 8 do referido edital determina a aplicação das sanções administrativas
cabíveis, na hipótese de falsidade desta declaração, sujeitando-me, assim, às
penalidades ali contidas.
(localidade e data)

(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Declaro que não utilizarei o nome da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em
quaisquer atividades de divulgação profissional, como por exemplo, em cartões de
visita, anúncios diversos, impressos etc., com exceção da divulgação do evento
específico.

(localidade e data)

(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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ANEXO V

Declaração de Sigilo

Declaro que manterei sigilo das informações que serão passadas para a realização do
leilão e responsabilizar-se, perante a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,
respondendo inclusive a indenização de eventuais danos decorrentes da quebra de
sigilo dessas informações, ou pelo seu uso indevido.

(localidade e data)
(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

__________________________,
portador
da
carteira
de
identidade
n_______________ e CPF n° _____________________, DELARO, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
P. deferimento
(localidade e data)

(assinatura do requerente com firma reconhecida)
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Nome
do
Leiloeiro)
__________________________,
CPF
nº
_____________________,
sediado
(Endereço
Completo)
______________________________, declara, sob as penas da Lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para a sua participação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(localidade e data)

(assinatura do requerente com firma reconhecida)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE CONTAS
PROCESSO N.º 05631/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2013 - IL
CREDENCIAMENTO N.º 01/2013

CADASTRAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL Nº 001/2013.

ANEXO VIII
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

Nome ________________________________________________________
CPF nº ______________________
Endereço _____________________________________________________
E-Mail ________________________ Telefone/Fax ____________________
Cidade _______________________ Estado ___________________
Pessoa para contato ______________________________________
Recebemos, através do acesso à página www.al.ce.gov.br ou nesta data, cópia do
instrumento convocatório do credenciamento acima identificado.

Local _________________, _____ de ___________ de 2013.

Sr. Licitante,
Visando à comunicação futura entre este Poder e esse leiloeiro, solicito que Vossa
Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta a Comissão de Licitação, por
meio do Fax 085 3277.2817/2745 ou e-mail licita@al.ce.gov.br.
A não remessa do recibo exime a CPL da comunicação de eventuais retificações
ocorridas no instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicionais.

(localidade e data)
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CADASTRAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL Nº 001/2013.
ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO

/ 2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL QUE ENTRE
SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E O
LEILOEIRO _________________________, 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 CONTRATANTE, neste ato
representada pela sua Diretora Geral a Sra. Sávia Maria de Queiroz Magalhães e, do
outro lado o Leiloeiro Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o
número _______, portador da Cédula de Identidade número _________emitida pela
SSP/CE, e do CPF número, residente/domiciliado no município de______, à Rua
número, Bairro, ora denominado CONTRATADO, 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, 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 (mobiliário,
equipamentos de informática, veículos e outros bens), 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
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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.
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.
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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 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;

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE CONTAS
PROCESSO N.º 05631/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2013 - IL
CREDENCIAMENTO N.º 01/2013

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;
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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;
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;
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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.
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.
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Cláusula Quinta – Da Vigência do Contrato
O presente Contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
assinatura, 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 coresponsabilidade 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;

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE CONTAS
PROCESSO N.º 05631/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2013 - IL
CREDENCIAMENTO N.º 01/2013

7.2.4 - Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
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-lheá 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.
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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.
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.
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8.2 - A rescisão do contrato não impedirá a aplicação de quaisquer outras penalidades
previstas neste instrumento contratual.
Cláusula Nona – Das Alterações Contratuais
Este Contrato somente poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no Art. 65 da Lei
número 8.666/93 e suas modificações posteriores, mediante prévia, formal e expressa
autorização da Autoridade competente.
Cláusula Décima – Das Disposições Finais
10.1- É vedado ao Leiloeiro Oficial transferir a qualquer título os direitos e obrigações
que lhe são atribuídos neste Contrato, não podendo subcontratar o objeto.
10.2- 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 Primeira – Da Publicação e Do Registro
11.1- A CONTRATANTE publicará o extrato do presente instrumento no Órgão Oficial
do Estado do Ceará, observados os prazos estabelecidos em lei.
Cláusula Décima Segunda – Do Foro
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.
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 2013.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
SÁVIA MARIA DE QUEIROZ MAGALHÃES
DIRETORA GERAL
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.
CPF nº
2.
CPF nº
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ANEXO X

MINUTA PADRÃO DE EDITAL DE LEILÃO PARA VENDA DE BENS INSERVÍVEIS
(MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VEÍCULOS E OUTROS BENS).
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº
06.750.525/0001-20, por meio da sua Comissão de Licitação, no uso de suas
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que – 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, fará realizar licitação na
modalidade LEILÃO, do tipo maior lance, para a venda de bens inservíveis
(mobiliário, equipamentos de informática, veículos e outros bens), todos em desuso,
mediante as Condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA REUNIÃO.
1.1. Local: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.2. Data: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
1.3. Horário: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 – DO PRODUTO
2.1. Os bens a serem leiloados estão distribuídos nos anexos A e B compostos por
bens usados de propriedade da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
2.1.1. Equipamentos de informática. Serão vendidos no estado de conservação e nas
condições de funcionamento em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido
previamente examinados pelos licitantes nas condições constantes dos itens abaixo,
não havendo garantia de funcionamento.
2.1.2. Móveis e equipamentos diversos. Em estado recuperável, irrecuperável,
antieconômico ou ocioso. Serão vendidos no estado de conservação e nas condições
de funcionamento em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente
examinados pelos licitantes, não havendo garantia de funcionamento.
2.1.3. Demais materiais permanentes e de consumo. Serão vendidos no estado em que
se encontram, não havendo garantia de funcionamento.
2.2. Os bens 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
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visitação das 8 às 13, no endereço mencionado no item 1 deste Edital, telefone de
contato (85) _________ e _________, 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 às fotos dos lotes a partir de xx/xx/xxxx
através do link www.al.ce.gov.br ou do link ______________ fornecido pelo leiloeiro
oficial.
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;
3.2.3. O(s) leiloeiro(s) e seus prepostos, por força do art. 497, IV, do Código Civil.
3.3. Aberta a sessão, o licitante, pessoa física ou o representante de pessoa jurídica,
deverá se credenciar perante o Leiloeiro.
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;
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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, caucionando um cheque, no valor
indicado na alínea “h”, deste item, nominal ao Leiloeiro;
g) Não serão aceitos cheques de terceiros para efeito de inscrição nem pagamento dos
valores ofertados;
h) Caso o interessado não possua cheque para caucionar, poderá participar do referido
leilão, efetuando depósito bancário no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), identificando
no BANCO XXXX, AGÊNCIA: XXXX, CONTA: XXXXXX, em favor do leiloeiro, até o dia
antecedente ao leilão, e deverá apresentar o comprovante no ato da sua inscrição.
i) 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.
j) 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.
l) 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 verbais, 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
pregoeiro 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.
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4.2. Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 10,00
(dez reais).
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 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 do bem 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.
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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:
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.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE CONTAS
PROCESSO N.º 05631/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2013 - IL
CREDENCIAMENTO N.º 01/2013

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 multas de trânsito anteriores ao leilão.
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:
ANEXO A - Lista com descrição dos lotes e valor dos lances mínimos iniciais dos bens
(automóveis, motocicletas e etc.).
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ANEXO B - Lista com descrição dos lotes e valor dos lances mínimos iniciais dos bens
(material de informática, móveis e etc.)
ANEXO C - Declaração da renuncia a 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, xx de xxxxxxx de xxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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ANEXO A

Lista com descrição dos lotes e valor dos lances mínimos iniciais dos bens (automóveis
e motocicletas).
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ANEXO B

Lista com descrição dos lotes e valor dos lances mínimos iniciais dos bens (material de
informática, mobiliário e etc.)
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ANEXO C

DECLARAÇÃO
Declaro em atendimento ao previsto no Edital do Leilão nº xxx/ xxxx, 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, xx de xxxxxxx de xxxxxx
Assinatura do licitante ou representante legal
____________________________________
Nome:
RG:
CPF/CNPJ:

