
Página 1 de 6 
 

  

LEILÃO N.º 01/2016 
 

SEBRAE/SE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALIENAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS DA FROTA DO SEBRAE/SE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARACAJU/SE 
FEVEREIRO/2016 



Página 2 de 6 
 

  

 

LEILÃO Nº 01/2016 

 
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE, entidade 
associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituído sob a forma de serviço social 
autônomo, inscrito no CNPJ sob o n.° 13.115.183/0001-32, com sede na Av. Tancredo Neves, 
n.º 5.500, bairro América, Aracaju/SE, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará, através da sua Presidente/Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria n.º 43/2015, datada de 27/02/2015, com as alterações da Portaria de nº 75/2015, de 
13/07/2015, o presente processo licitatório, na modalidade LEILÃO, registrado sob o n.º 
01/2016, do tipo MAIOR LANCE OU OFERTA, igual ou superior ao valor das avaliações, para 
a alienação dos veículos relacionados no Anexo I deste edital, observando as normas contidas 
no Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, aprovado pela Resolução 
CDN n.º 213/2011, publicado no DOU de 26/05/2011 e nas cláusulas a seguir. 

 

1. DO OBJETIVO 

 
1.1. Alienação de 08 (oito) veículos de propriedade do SEBRAE/SE, cuja discriminação consta 
no Anexo I deste Edital. 

 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO 

 
2.1. Data: 10/03/2016 
 
2.2. Horário: 10h00 (dez horas) 
 
2.3. Local: Av. Tancredo Neves, n.º 5.500, Bairro América, Aracaju/SE (Sede do SEBRAE/SE). 
 

3. DA VISITAÇÃO 

 
3.1. Os veículos poderão ser inspecionados a partir da publicação do Edital, no horário das 
8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, no endereço citado no item 2.3. deste Edital, mediante 
prévio contato com a Unidade de Administração e Logística do SEBRAE/SE, através do 
telefone (79) 2106-7743, (79)2106-7768 ou (79) 2106-7769. 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE VENDA 

 
4.1. Os veículos serão leiloados e vendidos a quem oferecer maior lance acima da avaliação, 
reservando ao SEBRAE/SE, o direito de não alienar os veículos que não obtiveram oferta 
acima do preço estabelecido. 
 
4.2. Os lances deverão ser ofertados a partir do preço mínimo estabelecido na avaliação 
constante do Anexo I, considerando-se vencedora a oferta mais elevada, não superada por 
outra, após decorrido o período de 05 (cinco) minutos do lance. 
 
4.3. Os veículos serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao 
SEBRAE/SE qualquer responsabilidade quanto à conservação ou reparos dos mesmos. 
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4.4. Caberá ao comprador a responsabilidade pelo pagamento de quaisquer despesas e 
encargos relativos à venda, a exemplo de: Comissão da Leiloeira de 5% (cinco por cento); 
imposto ICMS correspondente quando da emissão da Nota Fiscal; taxas e outros 
emolumentos, inclusive licenciamento do veículo adquirido, para regularização dos mesmos. 
 
4.5. O SEBRAE/SE poderá agrupar ou retirar qualquer veículo do leilão, a seu exclusivo 
critério, até o momento da realização do mesmo, sem que caiba aos interessados o direito de 
qualquer reclamação. 
 
4.6. No ato da arrematação, o comprador deverá fornecer os seguintes dados: nome completo 
e/ou razão social, o endereço do comprador (pessoa física ou jurídica), n.º do CPF/MF ou do 
CNPJ/MF, n.º do RG e outros documentos necessários à emissão de Nota Fiscal.    
 
 4.6.1. Em nenhuma hipótese será permitida a troca do nome do arrematante. 
 

5. JULGAMENTO 

 
5.1. Critério de Julgamento: maior lance ou oferta (igual ou superior ao valor da avaliação), 
não superada por outra, depois de decorrido o período de 05 (cinco) minutos do lance. 
 

6.  PAGAMENTO 

 
6.1. No ato da arrematação de cada veículo o comprador deverá repassar à Comissão 
Permanente de Licitação e/ou a empregado designado pelo SEBRAE/SE, a importância 
equivalente ao: 
 
 6.1.1. Percentual de 20% (vinte por cento) do preço total do veículo arrematado; 
 
 6.1.2. O imposto (ICMS) correspondente ao valor total da Nota Fiscal; 
 
6.2. O valor remanescente de cada veículo será pago integralmente, em até 03 (três) dias úteis 
após a realização do leilão, em cheque nominal ao SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DE SERGIPE - SEBRAE/SE, considerando-se satisfeito o 
pagamento após a compensação, ou, em espécie, na moeda corrente do país. 
 
6.3. Caso o comprador desista da aquisição, ou se recuse a pagar o saldo remanescente no 
prazo estabelecido, perderá todo e qualquer direito sobre o(s) veículo(s), inclusive o sinal 
pago, na forma do item 6.1. deste Edital, podendo o SEBRAE/SE dar ao(s) veículo(s) o destino 
que lhe convier. 
 
6.4. O arrematante poderá optar pelo pagamento à vista (preço integral) do(s) veículo(s) no ato 
da arrematação. 
 

7. DA LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS 

 
7.1. Após a satisfação do pagamento, o(s) veículo(s) será(ão) liberado(s) pelo SEBRAE/SE em 
até 05 (cinco) dias úteis, e retirado no horário comercial, no mesmo local da realização do 
Leilão. 
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8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente do presente Leilão, empregado ou 
dirigente de quaisquer das entidades operacionalmente vinculadas ao SEBRAE/SE, bem como 
ex-empregado ou ex-dirigente de quaisquer das entidades ao SEBRAE/SE operacionalmente 
vinculadas, até 180 dias da data da respectiva demissão, conforme estabelecido no Artigo 39 
do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE. 
 
8.2. Todos os participantes do Leilão obrigam-se a acatarem todas as condições deste Edital, 
as quais são consideradas como conhecidas por todos, não podendo ninguém se escusar de 
aceitá-las e cumpri-las. 
 
8.3. O presente Leilão será coordenado e realizado pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitação e por Leiloeiro Oficial contratado pelo SEBRAE/SE. 
 
8.4. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidas pela Comissão de 
Licitação. 
 

Aracaju/SE, 19 de fevereiro de 2016. 
 
 

América Mércia Ferreira Maia 
Presidente da CPL do SEBRAE/SE  
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ANEXO I 
do Edital do LEILÃO N.º 01/2016 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. DO OBJETO 

 

1.1 A presente licitação tem como objeto a alienação de 08 (oito) veículos de propriedade do 

SEBRAE/SE, cuja discriminação consta no item 3 deste Termo de Referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A alienação dos itens descritos no item 3 tem como objetivo a troca de frota de veículos do 

SEBRAE/SE, levando-se em conta as despesas para manutenção dos atuais. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CUSTO 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO AVALIAÇÃO (R$) 

01 
01 (um) FIAT/SIENA FIRE, 1.0, cor prata, ano/modelo 07/07, movido a 
gasolina/álcool, chassi: 9BD17206G73330815, placa IAD 6315 

 

R$ 8.000,00 

(oito mil reais) 

02 
01 (um) FIAT/SIENA FIRE, 1.0, cor prata, ano/modelo 07/07, movido a 
gasolina/álcool, chassi: 9BD17206G73328852, placa IAD 6265. 

R$ 8.000,00 
(oito mil reais) 

03 
01 (um) FIAT/LINEA HLX, 1.8, cor prata, ano/modelo 10/11, movido a 
gasolina/álcool, chassi: 9BD11058DB1531534, placa NVJ 0348. 

R$ 16.500,00 
(dezesseis mil e quinhentos 

reais) 

04 
01 (um) FIAT/LINEA HLX, 1.8, cor prata, ano/modelo 10/11, movido a 
gasolina/álcool, chassi: 9BD11058DB1530637, placa NVH 7838. 

R$ 16.000,00  
(dezesseis mil reais) 

05 
01 (um) FIAT/LINEA HLX, 1.8, cor prata, ano/modelo 10/11, movido a 
gasolina/álcool, chassi: 9BD11058DB1531696, placa NVJ 0418. 

R$ 16.200,00  
(dezesseis mil e duzentos 

reais) 

06 
01 (um) FIAT/LINEA HLX, 1.8, cor prata, ano/modelo 10/11, movido a 
gasolina/álcool, chassi: 9BD11058DB1531209, placa NVH 7788. 

R$ 16. 200,00  
(dezesseis mil e duzentos 

reais) 

07 
01 (um) FIAT/COURIER L, 1.6, cor branca, ano/modelo 09/10, movido a 
gasolina/álcool, chassi: 9BFZ052P3AN891841, placa IAP 1678. 

R$ 7.000,00  

(sete mil reais) 

08 
01 (um) M. Benz/LO 814, cor branca, ano/modelo 97/98, movido a óleo 
diesel, chassi: 9BM688176VB143416, placa HZP 1489. 

R$ 10.000,00 

 (dez mil reais)* 
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* Devido à falta de interesse das empresas em avaliar o veículo micro ônibus Mercedez-Benz 
1997 de placa HZP 1489 (conforme declarações em anexo), este veículo possui apenas 01 
avaliação.  
 
3.1. O valor da avaliação estimado foi baseado em pesquisa de mercado. 

4. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1. No ato da arrematação de cada veículo o comprador deverá repassar à Comissão 

Permanente de Licitação e/ou empregado designado pelo SEBRAE/SE a importância 

equivalente ao: 

4.1.1. Percentual de 20% (vinte por cento) do preço total do veículo arrematado; 

4.1.2. O imposto (ICMS) correspondente ao valor total da Nota Fiscal; 

 

4.2. O valor remanescente de cada veículo será pago integralmente, em até 03 (três) dias úteis 

após a realização do leilão, em cheque NOMINAL ao SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS DE SERGIPE - SEBRAE/SE, considerando-se satisfeito o 

pagamento após a compensação, ou em ESPÉCIE, na moeda corrente do país. 

 

4.3. Caso o comprador desista da aquisição, ou se recuse a pagar o saldo remanescente no 

prazo estabelecido, perderá todo e qualquer direito sobre o(s) veículo(s), inclusive o sinal pago, 

podendo o SEBRAE/SE dar ao(s) veículo(s) o destino que lhe convier. 

 

4.4. O arrematante poderá optar pelo pagamento À VISTA (Preço Integral) do(s) veículo(s) NO 

ATO DA ARREMATAÇÃO, considerando-se satisfeito o pagamento após a compensação, caso 

seja efetivado em cheque nominal ao SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DE SERGIPE - SEBRAE/SE. 

Aracaju/SE, 04 de dezembro de 2015.  

 

Andreia Ismerim Silva Tenório 
Gerente da Unidade de Administração e Logística 


