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EDITAL LEILÃO VEÍCULO Nº 01/2017 

Alienação de veículo 

 

PREÂMBULO 

 

 

 

A Administração do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS, de acordo 

com a Portaria CREMERS n.º 01/2017, de 02 de janeiro de 2017, leva ao conhecimento público que será 

realizada Licitação na modalidade Leilão, sob o critério de maior oferta para alienação de um veículo da frota 

do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, conforme as especificações constantes 

neste Edital e seus anexos e em conformidade com a Lei 8.666/93, e legislação complementar pertinente. 

1. DO OBJETO  

1.1 A presente licitação visa alienação de veículo conforme descrição e condições do anexo I. 

1.2 O veículo a que se refere esta licitação será alienado no estado físico e jurídico em que se encontram, 

subentendendo-se efetuada a vistoria prévia, com pleno e expresso conhecimento das condições do mesmo. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO, DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO DAS 

PROPOSTAS 

 

2.1 O certame será realizado conforme as especificações abaixo: 

a) DATA: 21/12/2017 

b) HORÁRIO: 15 horas 

c) LOCAL: Plenário do CREMERS – Av. Princesa Isabel, 921, 3º andar – Bairro Santana, Porto 

Alegre/RS 

d) LOCAL DO EDITAL: www.cremers.org.br 

e) CONSULTAS: e-mail: licitacao@cremers.org.br - fone (51) 3219.7544 das 09h15 às 18h. 

f) ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o 

primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado; 

g) na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-

se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário; 

h) para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF); 

i) será comunicada, por escrito, aos Licitantes que retirarem o Edital e divulgada aos demais pelos 

mesmos meios de divulgação inicial, qualquer alteração que importe em modificação de seus termos, 

que venha a ocorrer nele ou em seus anexos; 

j) em nenhuma hipótese serão recebidas Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital. 

 

2.2 Poderão participar da licitação – leilão – as pessoas físicas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do 

Ministério da Fazenda, e pessoas jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda. 

2.3 Cada pessoa física ou jurídica apresentarseá com apenas um representante que, devidamente munido dos 

documentos elencados no item 4 deste edital, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 

licitatório, respondendo, assim, por todos os efeitos de sua representação. 

2.4 - Não poderão participar deste Leilão: 

a) Menor de idade. 

b) Servidor ou dirigente Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS (inciso 

III, art. 9, Lei nº 8.666/93). 

c) Pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar com a administração, sancionadas com as penas previstas nos 

incisos III ou IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ou, ainda, no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

 

3. DA AUTORIZAÇÃO LEGAL 

3.1.  Em face da redação conferida ao artigo 17, inciso II, da Lei 8.666/93 há necessidade de avaliação prévia e 

de licitação. A Assembleia Geral de 31.01.2017, conforme Ata nº 3.527 (anexa) concedeu a autorização para tal 

procedimento.  

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 
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4.1. Antes do início dos lances, o arrematante se credenciará perante o leiloeiro oficial com a apresentação dos 

seguintes documentos: 

4.1.1 Pessoa física 

a) Carteira de identidade ou documento equivalente; 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Comprovante de emancipação, quando for o caso; 

d) Endereço residencial, com CEP; 

e) Os números de seus telefones (residencial, comercial e celular); 

f) O original do instrumento de mandato, com poderes específicos, quando se tratar de mero procurador ou 

preposto do licitante; 

g) Endereço eletrônico ativo e-mail (caso possua); 

4.1.2. Pessoa jurídica 

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ); 

b) Carteira de identidade (ou documento equivalente) e cadastro de pessoa física (CPF) do representante legal ou 

do preposto da pessoa jurídica arrematante; 

c) Endereço comercial, com CEP; 

d) Os números de seus telefones (comercial e celular); 

e) O original do instrumento de mandato, com poderes específicos, quando se tratar de mero procurador ou 

preposto do arrematante; 

f) Endereço eletrônico ativo e-mail (caso possua); 

g) registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleições de seus administradores; 

g) procuração com firma reconhecida, quando representada por outra pessoa, com poderes para efetuar lances, 

pagar e receber quitação em leilões, com data não superior a 30 (trinta) dias do leilão. 

4.2 – Os documentos citados nos subitens anteriores poderão ser exigidos no original ou por intermédio de 

fotocópia integral legível, autenticada em cartório ou acompanhadas do original para autenticação por servidor 

do Cremers. 

 

5. DA VISITAÇÃO DO VEÍCULO 

5.1. O bem a ser leiloado constitui em veículo usado de propriedade do Conselho Regional de Medicina do 

Estado do Rio Grande do Sul, conforme especificações constantes no Anexo I, e será vendido no estado de 

conservação e nas condições de funcionamento em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido 

previamente examinado pelo licitante, não cabendo, pois, a respeito deles, notadamente:  

 5.1.1. Qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas e extrínsecas, vícios e /ou 

defeitos ocultos;  

 5.1.2. Qualquer solicitação de reparos, consertos, reposição de peças (com defeito ou ausentes);  

 5.1.3. Quaisquer providências quanto à retirada e transporte do veículo, que é de competência do 

arrematante. 

5.2. O veículo estará disponível para verificação dos interessados no dia 12/12/17 das 14h às 18h no 

estacionamento do Cremers (Rua Bernardo Pires, 313). 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS 

6.1. Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitações do CREMERS e serão processados 

nas seguintes etapas: 

6.1.1. Recebimento das credenciais dos licitantes, conforme item 4; 

6.1.2. Recebimento pela Comissão, no dia 21/12/2017, até às 15 horas, no Plenário do CREMERS – 

Av. Princesa Isabel, 921, 3º andar – Bairro Santana, Porto Alegre/RS, em ato público, na presença dos licitantes, 

dos envelopes fechados contendo propostas preenchidas. 

6.1.2.1. Não será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal, fax, e-mail, sendo 

recebidos apenas se entregues pessoalmente no ato da abertura da sessão pública.  

6.2 Os proponentes entregarão as propostas, em dois envelopes fechados: um, contendo a proposta e, noutro, a 

documentação que comprove a liquidez dos proponentes. 

6.3 DOS ENVELOPES 

6.3.1 Os envelopes conterão externamente a razão social da proponente, o n.º do leilão, a data e a hora 

da abertura. 

6.3.2 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”. 

6.4 DA PROPOSTA: 
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6.4.1 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: 

6.4.1.1 Preço líquido e total, em moeda corrente nacional, incluídos as taxas, impostos. 

6.4.1.2 Forma de pagamento 

6.4.1.3 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. 

6.4.2 As propostas que não obedecerem aos critérios aqui estabelecidos serão desclassificadas. 

6.4.3 Pedidos de retificação da proposta somente serão aceitos antes do horário e data fixados para a abertura da 

licitação. 

6.4.4 A proposta uma vez aberta vincula a proponente até o final do prazo de validade das propostas. 

6.5Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, leitura dos valores ofertados, 

julgamento e classificação das propostas, excluindo-se as desclassificadas, na forma do item 9 deste Edital; 

6.5.1 Durante a sessão deverá ser providenciada a coleta das rubricas dos licitantes presentes e 

da Comissão em todos os documentos e propostas, devendo haver, igualmente, a rubrica dos envelopes 

fechados e lacrados no caso de suspensão da sessão;  

6.6 Encerramento da sessão com a lavratura de ata circunstanciada, a qual será assinada pelos licitantes presentes 

e pelos membros da Comissão;  

6.7. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os 

licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes 

desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.  

6.8. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem 

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de 

preços apresentadas. 

6.9. Havendo desistência ou desclassificação do vencedor, será convocado o próximo licitante e assim 

sucessivamente, que assumirá os direitos e obrigações previstas neste instrumento e a quem serão conferidas as 

mesmas condições de prazo e valor constantes da proposta vencedora. 

 

7.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. 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, na conta indicada pelo Cremers. 

7.2 Uma vez efetuado o recolhimento citado no item 6.1.1, em até 30 (trinta) dias em que ocorrer o depósito, será 

providenciado o firmamento do competente Documento Único de Transferência com a liquidação final do saldo 

devedor. 

7.3 O licitante será o único responsável pelos pagamentos de custas, emolumentos, taxas e tributos oriundos da 

transmissão de domínio do veículo. 

 

8.  DO CRITÉRIO DA ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

8.1 O preço mínimo de arrematação do lote será de R$ 25.299,00 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e nove 

reais) para o veículo Xsara Picasso GLX 2.0 16V. 

 

9.  DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  

9.1. As propostas serão julgadas e classificadas pela maior oferta, sendo declarada vencedora a de maior valor.  

Sendo a licitação por maior oferta a classificação será pela ordem decrescente dos preços propostos. 

9.2. No caso de empate entre propostas, a classificação se fará por sorteio.  

 

10.  DOS RECURSOS 

10.1 De todos os atos praticados pela administração, no decorrer do procedimento licitatório, cabem recurso, nos 

termos do art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

11. PENALIDADES  

11.1. O licitante que causar retardamento do andamento do certame, prestar informações inverídicas em sua 

documentação para credenciamento, habilitação e proposta, não mantiver a proposta, fraudar de qualquer forma 

o procedimento desta Licitação, apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa, cometer fraude fiscal ou que não assinar o contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, ficara 

sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor referente à avaliação do veículo, podendo o CREMERS 
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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. 

11.2 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: 

 11.2.1 Advertência 

 11.2.2 Suspensão para licitar com o CREMERS, por período não inferior a 180 (cento e oitenta) dias. 

 11.2.3 Declaração de inidoneidade. 

11.3. As multas serão recolhidas ao CREMERS em até 30 (trinta) dias da notificação, sob pena de inscrição em 

Dívida Ativa. 

 

12. DA CONTRATAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO 

12.1.  A partir da convocação o licitante vencedor deverá observar os prazos abaixo indicados para as seguintes 

providências: 

a) 30 (trinta) dias corridos, contados da data da convocação, para efetuar o pagamento do saldo devedor, 

nos casos de apresentação de sinal e formalizar o Contrato de Compra e Venda, correndo todos os 

impostos, taxas e demais despesas, inclusive as de registro, por conta do (s) adquirente (s), cujos 

comprovantes de pagamento deverão ser apresentados quando da assinatura do contrato.  

b) O arrematante deverá providenciar a transferência da propriedade do veículo adquirido junto ao 

departamento de trânsito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do 

Documento de Transferência, bem como encaminhar cópia deste documento, após assinatura e 

reconhecimento de firma, se for o caso, no prazo de 5 (cinco) dias.  

c) Caberá ao arrematante arcar com as despesas de transferência de propriedade dos veículos automotores, 

exceto aquelas de responsabilidade do Cremers, tais como: taxa de licenciamento e seguro obrigatório, 

com vencimento até a data de realização do Leilão e as infrações de trânsito cometidas no mesmo 

período.  

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 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. 

13.2 As cláusulas presentes são partes integrantes do Edital de Licitação. 

13.3 A presente licitação reger-se-á pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, republicada no DOU de 06/07/94. 

13.4 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 dezembro de 2017. 

 

 

 

Raul Antônio Ramos Vallandro 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Cremers 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA – LEILÃO 01/2017 

1. INTRODUÇÃO (objeto) 

 

Alienação do automóvel: 

 Citroen/Xsara Picasso  

 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS 

 

a) Um automóvel:  

 Marca: Xsara Picasso GLX 2.0 16V; 

 Fabricação / Modelo: 2010/2011; 

 Placa: IRN 2164; 

 Chassi: 935CHRFNYBB535898; 

 RENAVAN: 00274581027; 

 Tipo: Automóvel; 

 Combustível: Gasolina; 

 Procedência: Nacional; 

 Espécie: Passageiro; 

 Cor: Prata; 

 Potência / Cilindradas: 138CV; 

 Lotação: 05 Pessoas; 

 Categoria: Oficial; 

 Município: Porto Alegre. 

 

 

 

 

Raul Antônio Ramos Vallandro 

Presidente da Comissão de Licitações  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


