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 EDITAL DE LEILÃO DE VEÍCULOS  
LL 01/2016 

 
 
A Administração do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, de 
acordo com a Portaria CREMERS n.º 01/2016, de 04 de janeiro de 2016, leva ao 
conhecimento público que será realizada Licitação na modalidade de Leilão, sob o critério 
de maior valor, para a Alienação de veículos da frota do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, conforme as especificações constantes no 
Termo de Referência do presente Edital e em conformidade com a Lei 8.666/93 e 
legislação complementar pertinente. 

 
1. DO OBJETO:  
A presente licitação visa alienação de veículos conforme descrição e condições em 
anexo. 
1.1 Os veículos a que se refere esta licitação serão alienados no estado físico e 
jurídico em que se encontram, subentendendo-se efetuadas as vistorias prévias, com 
pleno e expresso conhecimento das condições dos mesmos; 
 
2. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:  
Os proponentes entregarão as propostas até às  15h do dia 24.06.2016 em dois 
envelopes fechados: um, contendo a proposta e, noutro, a documentação que comprove a 
liquidez dos proponentes. 
2.1 DOS ENVELOPES 
2.1.1 Os envelopes conterão externamente a razão social da proponente, o n.º do leilão, a 
data e a hora da abertura . 
2.1.2 O que contém a proposta deverá indicar o termo “proposta” e o que contém a 
documentação para comprovação de liquidez deverá apresentar o termo “documentos”. 
2.2 DA PROPOSTA: 
2.2.1 A proposta será redigida em português claro, não podendo ser manuscrita nem 
conter rasuras ou entrelinhas, identificada com a razão social e endereço, assinada pelo 
representante legal da proponente, contendo obrigatoriamente ainda: 
2.2.1.1 Preço líquido e total, em moeda corrente nacional, incluídos as taxas, impostos. 
2.2.1.2 Forma de pagamento 
2.2.1.3 Prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da 
data de recebimento das propostas. Não havendo indicação expressa será considerado o 
prazo de 60 (sessenta) dias. 
2.2.1.4 As propostas que não obedecerem aos critérios aqui estabelecidos serão 
desclassificadas. 
2.2.1.5 Pedidos de retificação da proposta somente serão aceitos antes do horário e data 
fixados para a abertura da licitação. 
2.2.1.6 A proposta uma vez aberta vincula a proponente até o final do prazo de validade 
das propostas. 
 
3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
3.1.  A Sessão de Abertura dos Envelopes ocorrerá dia 24.06..2016 às 16horas, na 
Sala da Plenária do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul em sua 
Sede em Porto Alegre/RS ( Av. Princesa Isabel, 921). 
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3.2 Sendo a licitação “por maior preço”, a classificação será pela ordem decrescente dos 
preços propostos. 
3.3 Será vencedor o proponente que apresentar o maior preço, dentro das propostas 
classificadas. 
3.4 Em caso de empate, a escolha far-se-á por sorteio. 
 
4. DO CRITÉRIO DA ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
4.1 Serão desclassificadas as propostas com preços inferiores aos preços mínimos de 
avaliação, sendo estes avaliados em: R$ 27.741,00 (vinte e sete mil setecentos e 
quarenta e um reais) para o veículo Scénic Privilège 1.6 16V e R$ 29.120,00 (vinte e nove 
mil cento e vinte reais) para o veículo Zafira Expres 2.0. 
 
5. DOS CONTRATOS E PENALIDADES 
5.1 Homologado o resultado, será emitida ou celebrado contrato entre o CREMERS e a(s) 
vencedora(s) dos objetos da licitação. 
5.2 Em caso de assinatura de contrato, sendo pessoa jurídica, a contratada deverá 
comprovar poderes para firmar o instrumento. 
5.3 O proponente que for chamado a assinar o contrato comparecerá dentro do prazo de 
05 (cinco) dias. Assim não o fazendo sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor referente à avaliação do veículo, podendo o CREMERS convocar os 
remanescentes, respeitada a ordem de classificação, e promover contra o licitante faltoso 
a competente ação para ressarcimento do prejuízo da contratação feita ao licitante 
remanescente. 
5.4 O contratado que deixar de executar a avença, conforme as condições contratuais, 
ficará sujeito à mesma penalidade do item anterior, além das que ora seguem: 
5.4.1 Advertência 
5.4.2 Suspensão para licitar com o CREMERS, por período não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias. 
5.4.3 Declaração de inidoneidade. 
5.4. As multas serão recolhidas ao CREMERS em até 30 (trinta) dias da notificação, sob 
pena de inscrição em Dívida Ativa. 
 
6. DO PAGAMENTO 
6.1 Os reajustes, quando for o caso, serão nos termos do art. 40 da Lei 8.666/93, tendo 
por base o índice IGP-M/FGV. 
6.1.1. Uma vez homologado o resultado da licitação, o proponente vencedor será 
convidado por escrito, dentro do período de validade da proposta para, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, depositar o valor correspondente à  10% (dez por cento) do valor 
da aquisição do veículo 
6.1.2 Uma vez efetuado o recolhimento citado no item 6.11, em até 30 (trinta) dias em que 
ocorrer o depósito, será providenciado o firmamento do competente Contrato de Compra 
e Venda  com a liquidação final do saldo devedor, se houver,   
6.1.3 O licitante será o único responsável pelos pagamentos de custas, emolumentos, 
taxas e tributos oriundos da transmissão de domínio do imóvel; 
 
7. DOS RECURSOS 
7.1 De todos os atos praticados pela administração, no decorrer do procedimento 
licitatório, cabem recurso, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93.  
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8. OUTRAS DISPOSIÇÕES 
8.1 A apresentação do envelope por parte do licitante interessado vincula-o às condições 
aqui enumeradas e da minuta do termo de contrato, exceto quanto às cláusulas 
tempestivamente julgadas com decisão administrativa não atingida pela preclusão. 
 8.2 As cláusulas presentes são partes integrantes do Edital de Licitação. 
 8.3 A presente licitação reger-se-á pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, republicada no DOU 
de 06/07/94. 
 8.4 Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Porto Alegre-RS, para a discussão de 
eventuais litígios oriundos da presente licitação. 
 

Porto Alegre, 06 de junho 2016. 
 
 
 
 
 

Raul Antônio Ramos Vallandro 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Cremers 

 
 
 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA – LEILÃO 01/2016 
 INTRODUÇÃO (objeto) 
 

Alienação dos automóveis: 
• Renault/Scénic Privilége 
• GM/Zafira Expres 
 

 ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS 
 

a) Um automóvel:  
� Marca: Renault/Scénic Privilège 1.6 16V; 
� Fabricação / Modelo: 2009/2010; 
� Placa: IQN0244; 
� Chassi: 93YJA2C35AJ373275; 
� RENAVAN: 00193747502; 
� Tipo: Automóvel; 
� Combustível: Gasolina/Álcool; 
� Procedência: Nacional; 
� Espécie: Passageiro; 
� Cor: Prata; 
� Potência / Cilindradas: 116 CV; 
� Lotação: 05 pessoas; 
� Categoria: Oficial; 
� Município: Porto Alegre. 

 



 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 
C R E M E R S  

Av. Princesa Isabel, 921 - Fone 223-3311 - Caixa Postal 352 - 90620-001 - Porto Alegre - RS - Brasil 

 

   

 

b) Um automóvel:  
� Marca: GM/ Zafira Expression 2.0 MPFI 8V; 
� Fabricação / Modelo: 2008/2009; 
� Placa: IPL5295; 
� Chassi: 9BGTD75W09C156464; 
� RENAVAN: 119429004; 
� Tipo: Automóvel; 
� Combustível: Gasolina/Álcool; 
� Procedência: Nacional; 
� Espécie: Passageiro; 
� Cor: Prata; 
� Potência / Cilindradas: 127.6 CV; 
� Lotação: 05 pessoas; 
� Categoria: Oficial; 
� Município: Porto Alegre. 

 
VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO 
 
Os veículos estarão disponíveis para verificação dos interessados no dia 20.06 das 14h às 18h no 
estacionamento do Cremers (Rua Bernardo Pires, 313).  

 
 

 
Raul Antônio Ramos Vallandro 

Presidente da Comissão de Licitações  
 


